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1. Introduction 

 Idealism and perfectionism are common themes in literary works. 

It is clear that idealism in different societies varies depending on 

culture, religious beliefs, and social necessities, and in comparison, 

sometimes idealism in two different societies is regarded as a 

contrasting theme. In sum, the presence of such a content has 

finally created the idealistic literature. It is said that Thomas Moore 

was the first person in 1516 that introduced the term utopia in the 

Western literature in a book with the same name. The Iranian 

society also has idealism and its examples that can be divided into 

two mythological and historical categories, such as Paradise of 

Jamshid in Iranvij, Kang Dej Siavash Gavsan or the ideal age of 

Anoushirvan. The present article aims to compare and analyze the 

different views of the Iranian society of some ideals of Western 

American society. To this end, the concept of idealism is 

investigated in two novels by Reza Amirkhani, a contemporary 

Iranian writer, namely Bioten and Gheydar. 
2. Methodology 

This study was conducted using the content analysis method based 

on a library technique with direct studies and contrast of both texts. 

The evaluations and analyses were made and the differences 
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emerged in the two perspectives. In this study, Bioten is an example 

of the beliefs and behaviors of the American society, and the 

example of Iranian society is the text of Gheydar. 
3. Discussion 

 What is considered an idealistic behavior in both Iranian and 

American societies is examined in several perspectives, including 

social relations, scientism and technology, business and economics, 

family and marriage, and identity and identity crisis. 

In the schema of social relationships, topics such as hospitality, 

attention to other people's affairs, leisure time, and the logic of 

pleasure have been examined. The schema of science and 

technology is associated with concepts such as sensory science, the 

measure of truth, a positive view of human achievements, and 

science in the service of sensual desires. The schema of business and 

economics deals with business and banking activities and the 

approach used to consider them. The schema of family and marriage 

deals with relationships, modesty, and chastity in the family. Finally, 

the schemas of identity and identity crisis in society are both 

analyzed. In all of these schemas, the American community was first 

assessed by relying on the novel Bioten. In contrast, Iranian society 

was analyzed based on the text of Gheydar and even sometimes 

based on the story of Bioten.  
4. Conclusion 

 Based on our analyses and findings, it can be concluded that due to 

the author's fixation, the Iranian Islamic aspect of these two novels 

is more prominent, and in fact, the first characters of both works, 

namely Ermia and Gheydar, are symbols of Islamic thought. On the 

other hand, characters such as Jesse Weibel in Bioten and Shah 

Rukh Gherti in Gheydar are representatives of Western thought or 

the ideas of Westernized people of the eastern world. 

The main intention of the author of these two novels is to show the 

difference or contrast between the two societies of Iran and the 

United States. For instance, sometimes these contrasts have been 

pointed out even in one story, especially Bioten. 

Among the five components and schemas whose contrastive aspects 

were examined, social relations and business and economics show 

the greatest conflict and difference between the two cultures. 

According to our findings, the idealistic aspects of Iranian society 

are based only on religion and religious precepts, while in American 
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society; science, civilization, and labor law are far more dominant 

than their common religions. 

The author has never expressed the contrastive aspect of these two 

societies in the form of statements and slogans, but pointed to it 

covertly and symbolically. However, this contrastive aspect cannot 

be traced in the novel of Gheydar.  

Keywords: Idealism, Utopia, Reza Amirkhani, Bioten, Gheydar. 
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 پایداری ادبیاتنشریّۀ 

 انسانی علوم و ادبيّات دانشکدة

 کرمان باهنر شهيد دانشگاه

 1398پایيز و زمستان  یکم، بيست و شمارة یازدهم، سال

 

و آمریکا در  خواهی در دو جامعۀ ایرانبررسی تفاوت و تقابل آرمان

از رضا امیرخانی «قیدار»و  «بیوتن»های  رمان  

1دکتر غالمرضا کافی               

2شیخ علی مرادی ده  

 

 چکیده

خواهانه در دو جامعة ایرانی و آمریکایی دادن تفاوت و تقابل نگاه آرمانهدف این مقاله نشان

 .از رضا اميرخانی است« قيدار»و « بيوتن»با درنگ در دو رمان 

طلبی یکی از مضامين رایج در آثار ادبی است. روشن است که خواهی و تعالیآرمان

های اجتماعی های دینی و ضرورتخواهی در جوامع مختلف بسته به فرهنگ، باورداشت آرمان

خواهی در دو جامعة مختلف حالت تقابلی دارد. مقالة متفاوت است و در مقام مقایسه، گاه آرمان

ای و با مطالعة مستقيم و مقابلة هر دو متن صورت  ش تحليل محتوا به شيوة کتابخانهکه با رو حاضر

است، تقابل این دو نظرگاه را در جامعة ایرانی و آمریکایی بر اساس آنچه در دو رمان بيوتن  گرفته

يان است که از م است، بررسی کرده و به این نتيجه رسيده و قيدار از رضا اميرخانی بازتاب داده شده

ایم، روابط اجتماعی و پيشه و های تقابلی آن پرداختهای که به بررسی جنبهپنج مؤلفه و انگاره

کند؛ اگرچه تعصّب و حساسيّت اقتصاد، بيشترین تضارب و تفاوت را ميان دو فرهنگ نمودار می

است که  دههاست؛ همچنين اثبات شدر انگارة خانواده و ازدواج، نزد ایرانيان بيش از سایر مؤلفه

خواهی در جامعة ایرانی به طرز روشنی تنها دین و دستورهای دینی های آرمانمبنای فرانمود جنبه
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که در جامعة آمریکایی علم، مدنيّت و قانون، کارکردی به مراتب بيش از مذهب  است؛ در حالی

 دارند.

اهی، هرگز به صورت خوهای آرمان قابل ذکر این است که جنبة تقابلی این دو جامعه در مؤلفه

است؛ بلکه به صورت پوشيده و نمادگونه طرح شده و  ها ابراز نشدهبيانيه و شعارگونه در رمان

 های تقابلی، حاصل تحليل مقاله است.دریافت نکته

 

 بيوتن، قيدارخواهی، اتوپيا، رضا اميرخانی، آرمان های کلیدی: واژه

 

 مقدّمه -1

آید و از از مضامين رایج در آثار ادبی به حساب مییکی  ،طلبیخواهی و تعالیآرمان

شود. حضور چنين محتوایی نهایتاً عنوان ادبی با این رویکرد یافت می یآثار ةنمون ،دیرباز

لين کسی بود که در سال اوّ« تامس مور»است  خواه را پدید آورد. گفته شدهادبيات آرمان

در  ((Utopiaر ادبيات غرب با عنوان فاضله را د ةشهر یا مدین اصطالح آرمان م،1516

و  «نه»به معنای  (ou) ةای است از ریشواژه «اوتوپيا»است.  کتابی به همين نام آورده

(Topos)  از طریق این واژه  دهد. معنی می «ناکجاآباد»و  «هيچستان»که  «مکان»به معنای

های مرتبط از کتابدر بسياری  ،همين کتاب تامس مور در جهان انتشار یافت و از آن پس

عنوان بسياری از کتب عالمان  همچنين،گرفت و  با اجتماع و سياست مورد استفاده قرار

 .(18: 1361جهان گردید )مور، 

اند جستهاند و هميشه آن را میقانع نبوده« آنچه هست»ها به انسان ،ایرانی نيز ةدر جامع

و احوال سياسی، اجتماعی، مذهبی و ها، اوضاع و در ایجاد این خواسته« باید باشد»که 

دهد که دیرینگی این اندیشه نشان می .(145: 1377)اصيل،  است نبوده تأثيرفرهنگی بی

شهرهایی  بلکه آرمان ؛فقط محدود به دوران پس از اسالم نيستند ،شهرهای ایرانی آرمان

قابل یادکردند. ایران کهن  ةدر جامع ،البته در دو تقسيم اساطيری و تاریخی نيز، زمينی

است،  سان که شهری مينوی بودهدژ سياوش گاو کنگبهشت جمشيد در ایرانویچ، »
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شود و عصر عصر زریّن بهرام گور که از زبان نظامی نقل می، کیهای کاووس کاخ 

 .(41)همان:« اندآرمانی انوشيروان از آن جمله

ع مقامی رود، تشيّخن میای آرمانی سهر گاه از اندیشه ،تفکر اسالمی ةدر حوز همچنين

ای درخشان توأم با عدالت چنين گرایشی به مفهوم اميد به آینده ؛ زیرایابدویژه می

 در جوهر اعتقادات شيعه نهفته است.است که اجتماعی 

 توان می خواهیایرانی در موضوع آرمان -با توجه به همگرایی شيعی و بر این اساس

اتوپيایی  ةمایسو و پدیدآمدن آثار ادبی یا بن ز یکتفاوت و تقابل هميشگی شرق و غرب ا

 تقابلی آثار ادبی تصور کرد؛ زیرا و ةفراخنای ميدانی را برای تحليل دوسوی از سوی دیگر

شناسی، روانشناسی و نيز ویژه از منظر جامعهبه ،های علمیمبنای تحليل تفاوت شرق و غرب

 -ایرانی ةجامعدر به نوعی تقابل  جزئياتی بيشتر،با البته در اینجا است؛  فرهنگی و ادبی بوده

 شود.می آمریکایی پرداخته -غربی ةشيعی با جامع

ها با به برخی آرمان را شيعی ایرانی ةحاضر قصد دارد تا نگاه متفاوت جامع ةمقال ،اینک

رمان از رضا  غربی آمریکا مقایسه و تحليل نماید و این مهم، با درنگ در دو ةجامع

همانا  ه،شود. هدف نویسندگان در این مقالیعنی قيدار و بيوتن انجام می ،یاميرخان

گمان آثار و ایرانی و آمریکایی از منظر نگاه آرمانی است. بی ةدادن تفاوت در جامع نشان

 ؛است نگاه آرمانی شرق و غرب پدید آمدههای فراوانی در پيوند با تحليل تفاوت پژوهش

ه زیاد نيستند و با توجه به تأثير و کارکرد آثار هنری نظير رمان در اما آثار ادبی در این حوز

های بيوتن و قيدار گردد. رمانهای ميانی جامعه، ضرورت بررسی این آثار نمایان میالیه

مله نسل جوان را به خود جلب توجه خوانندگان بسياری از ج ،های اخيرکه در سال

اند و ضرورت تعارضات دو جامعه را نشان داده ، به صورت هنرمندانه تقابل وستا کرده 

بيان قوی نویسنده، ابتکارات  ؛ همچنيناندها را بيشتر کردهها و تفاوتتحليل این تقابل

عينی و زیستی اميرخانی در هر  ةهای ظریف، تجربورزینویسندگی، زبان جالب او در فنّ

که هم موضوع کند. با وجود آنن آثار را دوچندان میيت پرداختن به ایدو جامعه، اهمّ

به  اند؛ اماار مورد توجه پژوهشگران بودهشهری و هم آثار رضا اميرخانی بسيادبيات آرمان
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اندازی تازه را  توان اثری را ذکر کرد و این نکته چشمنمی ،مستقيم این تحقيق ةعنوان پيشين

توان آثاری نيست و می عرصه چندان هم خالی ،دهد؛ با این همهحاضر نوید می ةبرای مقال

دانشجویی در این باره معرفی کرد. عالوه بر کتاب  ةنامکتاب، مقاله و پایان قالبرا در 

آرمانشهر در تاریخ »روویون در کتاب  تامس مور که ذکر آن رفت، فردریک« اتوپيای»

 ةمعهایی در پيوند با مختصات جاالؤبه ستا کند تالش می( 1385)روویون،  «غرب ةاندیش

آرمانی جواب دهد و حتی آثاری از مور، هوگو، دوگوارا، منتسکيو، کامپایلر، شارل فوریه 

شناسی و ادبی در پيوند با موضوع معرفی نماید. در  را به عنوان آثار جامعهو دیگران 

اهلل اصيل )اصيل آثاری از حجت ،آرمانی ایران و پيوند ادبيات با آن نيز ةشناخت جامع

از »( با نام 1380د خاتمی )خاتمی، دمحمّ، سيّ«ایرانی ةشهر در اندیش آرمان» نام به (1377

« برین ةجامع»با نام  (1380دموسی ميرمدرس )ميرمدرس، و سيّ «دنيای شهر تا شهر دنيا

درضا حکيمی )حکيمی از محمّ «شناسی قرآنیجامعه»اما کتاب  ؛است چاپ و منتشر شده

آن با  ةت دینی و مقایسه و مقابلآرمانی قرآنی و حاکميّ ةبه دليل پرداختن به جامع ،(1382

های نين مقاله؛ همچما پيوند دارد ةموضوع مقال ها با، بيش از سایر کتابجوامع غيردینی

 ةفاضل ةعصر ظهور با مدین»(، 1389)شریعت،  «ليبراليسم، سکوالریسم و غرب جدید»

« یوتوپيای یونانی ر ایرانی باشه تفاوت آرمان»( و 1380)طاهری، « موعود در اسالم

آنها آیند که ما در اثنای متن از پژوهش به حساب می ة(، به عنوان پيشين1389)مددپور، 

که ما اند  های اميرخانی پرداخته تحليل داستان آثاری نيز به نقد و ،افزون بر آنایم؛ سود برده

 (1390،از آن جمله )حجازیایم؛  آنها مراجعه کردههایی از  در سير پژوهش خود به نمونه

دفاع شده ای است  نامه نکه پایا (1392وند،  م)بيرو که نقدی است بر دو رمان بيوتن و ارميا،

، «آثار رضا امير خانی نقد وبررسی عناصر داستان در»با عنوان در دانشگاه دولتی اراك 

 )کافی،و ن او مارميا و  که تحليلی است زیباشناختی از سه رمان بيوتن، (1394 )اکبری،

 است. ر آن صورت گرفته( که بررسی شگردهای زیباشناسی بيوتن د1396

 رضا امیرخانی، بیوتن و قیدار -1-1

در شهر تهران دیده به جهان  1352نویس و منتقد ادبی، در سال رضا اميرخانی داستان

ه صنعتی زادگاهش تحصيل کرد و پس از آن در دانشگا حلیِ امهگشود. وی در دبيرستان علّ
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پس از تأسيس  ،1381تحصيل داد. اميرخانی در سال  ةمکانيک ادام ةشریف در رشت 

عهده  نویسندگان ادبيات پایداری( مدتی سمت سردبيری آن را بر )ارگان سایت لوح

 «انجمن قلم ایران» ةمدیر هيئت، رئيس به مدت دو سال 1384او از سال  ؛ همچنينداشت

 بود.

زند و های مختلفی قلم میهای متفاوت و قالبت که در حيطهای اساميرخانی نویسنده

طوالنی، دو سفرنامه، یک مجموعه داستان کوتاه و  ةاز او تاکنون پنج رمان، دو مقال

های اَرميا، ازبه، بيوتن، منِ او و است. رمان ها به چاپ رسيدهنوشتهای شامل تکمجموعه

ای جوان و در عين حال متفاوت ه عنوان نویسندههر یک به دالیلی نام اميرخانی را ب ،قيدار

اند و برای وی جایگاهی ویژه در ميان نسل نویسندگان پس از انقالب اسالمی مطرح کرده

 اند.رقم زده

 بیوتن -1-1-1

از دوستانش )سهراب( را از دست یکی  ،در آخرین روزهای جنگای )اِرميا( رزمنده 

در یکی از این روزها، در بهشت  .رودبر سهراب میسر ق ای یک بار به هفتهدهد. او  می

 ةاست تا در تغيير جلو شود که از آمریکا به ایران آمدهزهرا با دختری به نام آرميتا آشنا می

آنجا شود. در جرت اِرميا به آمریکا میقبور شهدا نظر بدهد. این آشنایی سبب مها

 مقابل وی قرار ةنقط ،هستند هایی چون خشی و بيل که نماد تفکر آمریکاییشخصيّت

پردازد. به کار پخش ذبح حالل می ،و در ادامه شودليموزین می ةگيرند. ارميا ابتدا رانند می

تواند آمریکا و فرهنگ خاصش را کند و نمیاو مدام با دنيای اطرافش احساس غریبگی می

نهایتاً در کنار قبر کند و ل میحوادث و زحمات فراوانی را تحمّ ،هضم کند و به این دليل

 گيرد.میآرام  بود، سهراب، در گوری که برای خود آماده کرده

 هایی که در عصر جدیدحکایت سرگشتگی انسان مدرن است. حکایت انسان ،بيوتن

، هایی گسسته از تاریخوطن! حکایت انسانوقت و بیبی ،اندمکان گشتهزمان و بیبی

، هایی که از دنيای درون خویش گریزانندانسان ه،شد های فراموشهایی با هویتانسان

چنان از هم دورند که زندگی در یک اتاق کوچک یک نفره را آنهایی که انسان
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هراسند که مدام در پی آنند که آنچنان از خلوت با خویش می ،گزینند و در عين حال برمی

 در کنار هم جمع شوند و زمان را سپری کنند.

حکایت مسلمانانی است که با قدم  هست. انسان شرقی نيز «حيرت»بيوتن حکایت 

دادن خود با آن، لحظه به لحظه، خود و خدا را  غرب و تطبيق ةگذاشتن در راه طی شد

متفاوت ایران و آمریکا در  ةحکایت تقابل دو جامع ،کنند. بيوتن در نفس خودفراموش می

 ی است.هایی نظير اِرميا و خششخصيّتت ئهي

 دارقی -1-1-2

که  ، در حالی1350 ةحکایت گاراژدار جوانمردی به همين نام است که در ده ،قيدار

راه این نسل  ةدهندخواهد ادامهنسل جوانمردان در حال انقراض است، با تمام وجود می

ردی در فرهنگ ایرانی فتارهای فردی خویش بر تداوم جوانمها و رباشد. او نه تنها با مراقبه

که قصد تربيت قيدارهای دیگری را نيز دارد و این در حالی است که جامعه بل ؛تأکيد دارد

شود. در چنين تر میهایی تنگ و تنگبه لحاظ سياسی و اجتماعی، برای بقای چنين انسان

بازی، تالش برای ت، اعتقاد دینی، رفيقبينيم مردانگی، مروّشرایطی، آنچه از قيدار می

 قيان است.ه به موالی متّز مظلوم، مدارا و تالش برای تشبّتربيت درستِ اطرافيان، دفاع ا

قيدار جوانمردی گمنام است که رضا اميرخانی قصد دارد او را در رگ تاریخ تزریق 

است، قيدار هم زنده است و مانند بهرام بيضایی  گوید تا زمانی که جوانمردی نمردهکند و ب

شناسم که باور دارند آرش روزی باز یو من مردمانی را م»نویسد: که در حکایت آرش می

 کند.قيدار را در دل تاریخ و فرهنگ رها می، (34: 1379نژاد، )جعفری« خواهد گشت

تقدیر از حزبی است  ای هنامت داستانی، ميثاقدر عين سادگی و جذابيّ سراسر قيدار

روایتِ  ،چنينهای گمنام و ساده و همپولدارهای بامرام، روحانيان مردمی و اهل درد، آدم

 ... .خوارهای حکومتی دوران شاه، آخوندهای درباری و رانت ها، ستم پهلوی

 

 بحث -2

آید، ایرانی و آمریکایی به حساب می ةخواهانه در دو جامعفرانمود آنچه رفتار آرمان 

و اقتصاد، خانواده و  گرایی و فناوری، پيشه علمدر چند انگاره از جمله روابط اجتماعی، 
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 ،داد ه متن نيز نشان خواهدکالبته چنان ؛ت قابل بررسی استت و بحران هویّواج و هویّازد 

بلکه هر  ؛شودایرانی و آمریکایی در هر داستان به طرز مجزا یافت نمی ةتقابل در دو جامع

توان این تمایزها و رمان یکی از این جوامع را به تصویر کشيده و در نگاهی تقابلی می

زمان و مکانِ داستان به و  به دليل موضوع یافت. روشن است که رمان بيوتندر ها راتفاوت

ة ایرانی را به تصویر رمان قيدار جامع ،پردازد و در مقابلمریکایی میة آبازنمایی جامع

 کشد. می

 روابط اجتماعی -2-1

 داریمهمان -2-1-1

شوند م جمع میهاست. آنها دور ه مهمانی همسایه (Neighbor party)بر پارتی نی -

گذارد و هر کس غذایی نياورد، باید آورد و به اشتراك میو هر کس غذایی با خود می

 .(56: 1387 پول پرداخت کند )بيوتن،

دارد و شخص غربی تا مطمئن نباشد  گرایی وجودیمادّ ةاین حسابگری در روحي

ن عوض، رای دیگران بدورسد، حاضر نيست بسودی عوض خرج کردن پولش به او می

در داستان قيدار که نمودی از تفکر اسالمی ایرانی و اصول  که حالیدر خدمتی بکند؛ 

 خوانيم:جوانمردی است، می

 .(15 :1390 )قيدار،« کردن است! نيست، مهمان شدن همانمرسم قيدار »

همبرگر خودش را  تفکر آمریکایی در بيوتن است، فقط پول ةخشی که نمایند -

کند. این حرکت خشی به ارميا دیگران حتی تعارف هم نمی کند و به حساب می

ولی آرميتا پول نوشابه را به ارميا  ؛کندخودش و آرميتا را حساب می ةخورد. او نوشاب برمی

مرا حساب کنی، فکرهای  ةجلو اینها خوب نيست شما پول نوشاب»گوید: می گرداند وبرمی

 .(47 :1387 )بيوتن،« کنند!بد می

اگر  :گویدميان است. خشی در جای دیگر می ت خشی درچيزی فراتر از خسّگمان بی

 کردند!دادم، بقيه فکرهای بد میرا به او نمی« جسين»ساندویچ سه دالری  پول نصفة
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شد، همه تا جایی که بوی کباب بلند می ،رفت لواسان کوچکوقتی قيدار می -

اگزوزش تا  به خاطر صدای بی فقط ،آوردمهمانش بودند. نعمتِ هيجده چرخ را می

 .(17 :1390 جارکشی کند، تا عالم و آدم بفهمند امروز قيدار سفره انداخته است! )قيدار،

چنانکه در  ؛کنداز مهمانش دفاع می ،قيدار به رسم دیگری از آیين مرّوت همچنين

از  این جوانمرد .(211 :1335است )عوفی،  متون گذشته از حضرت ابراهيم نبی نقل شده

کند و در شده، دفاع می ولی وارد بر قيدار ؛که کمونيست و معتاد است« استاد سبيل قيطانی»

و  سبيل قيطانی مهمان سنگر بوده»گوید: می ،«کيش و مرام تو نيست او هم»ه کجواب این

نيز به سرهنگی که برای بردن صفدر  ؛(271 :1390 )قيدار،« مهمان در حصنِ سنگر است!

ها آمده بودند طور که لوط نبی وقتی پنطیهمان»گوید: می ،به سنگر آمده )دوست قيدار(

مانان را نه، حاال من دختر ولی مه ؛هایش، حاضر شد دخترهایش را بدهدسراغ مهمان

 :)همان« قيدار خراب مهمانش است ،ان پيدا شودندارم؛ اما خودم هستم. اگر مردی بينت

282). 

 ةهمان فاصل ،م خشی و حمایت از مهمان در مرام قيدارتفاوت ميان فکر بدکردن در مرا

 آرمانی و جهان مطلوبِ ایرانيان با بالد غرب است. ةجامع

مهمانی ارميا که در  (Silvermon)شرقی داستان بيوتن( به سيلور منی  ةارميا )نمایند -

انگی دهد و خشی و آرميتا این حرکت او را دیومزد می است، دندان و آرميتا شرکت کرده

است و  مزد از دیرباز رسم کریمان بوده دنداندادن ه کحال آن ؛(354 :1387 دانند )بيوتن،می

 )قيدار،« شوند!گذارند و مهمان میمی تها بر ما منّهمسایه»گوید: قيدار در جایی می

1390: 142). 

 اهتمام به امور دیگران -2-1-2

صبح کند و به امور مسلمانان اهتمام کسی که شبی را »فرمایند: پيامبر اکرم )ص( می 

اوج خرد و خردورزی  ،ایشان در بيانی دیگر .(163: 1365)کلينی،  «نورزد، مسلمان نيست

کنند )طبرسی، ها معرفی مینانسا ةداری، مهربانی و خيرخواهی به همرا پس از دین

 ؛دیگران دارد يت و ارزش اهتمام به امورها حکایت از اهمّ(. این سفارش353: 8ج ق،1404

 ای دارد:نوایان در مرام قيدار جایگاه ویژهيبدین جهت، دستگيری از ب
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دهد که از جامعه می اشکوب پایين سنگر را محل ترك اعتياد افرادی قرار ،قيدار - 

ای ایشان پزشک و دارو شدن آنان را دارد و براند. او آرزوی سعادت و پاكطرد شده

  .(245 :1390 )قيدار، آوردمی

شوند و در های هاشم شامورتی که یتيم هستند، در سنگر اسکان داده میزن و بچه -

 .(293 :روند )همانها حتی به دانشگاه هم میشود که این بچهانتهای داستان معلوم می

های از زندان شکنجه -که کمونيست است -قيدار برای نجات استاد سبيل قيطانی-

 .(272 :کند )همانو را خالص میگذارد و احکومت، ریش گرو می

شوید، اراژ، خودش ماشين را میکاميون گ ةبيند رانندکه قيدار وقتی میزیباتر این

هات رو ورکش و بشو خاورت را! مبادا یک اسکناس دو اهلل! خودت پاچهبارك»گوید:  می

 .(188)همان: « شو! های ماشينرکابیتومانی بيفتد دستِ این پا

توان نام برد که را می دیگر از دستگيری و لطف قيدار ةدین نمونچن ،از این دست

(، 127همان: (، گذشت از پيرزن جورکن )161همان: بخشيدن شلتون و معتادهای دیگر )

 ...  ( و53همان: چشم او به خاطر عيالواری صاحب کاميون ) ةرفتار با شهال و گذشت از دی

شود و حتی میهای عکس آن دیده يوتن نمونهمان باما در مقابل، در ر ؛از آن جمله است

 شود:های شرقی و ایرانی بيوتن مورد سرزنش واقع میشخصيّترفتارهای برخی 

کس حاضر به  هيچ. کندکشی دارد و از دیگران تقاضای کمک می خشی اسباب -

ضر رساند و جسين حامزد را به پانزده دالر میه خشی نهایتاً دستکشود تا اینهمکاری نمی

فقط  ،گيردگوید پولی نمیشود و میارميا نيز داوطلب می .شود ساعتی مرخصی بگيردمی

 آید: برای کمک می

کشد و حتی آرميتا. خشی ارميا را کنار می کنند؛یگردند و با تعجب به ارميا نگاه مهمه برمی»

کنم گيرم و کمکت میخواهی این چيزها را یاد بگيری؟ اینکه پول نمیگوید: تو کی میبه او می

 (.56: 1387)بيوتن، « هستيم! (جنس بازهم) (gay)کنند ما گی فکر می .اینجا معنای بدی دارد

یابد. او با پشت پا زدن داستان هدایت می ةای است که در ادامسوزی یا سوزان رقاصه-

ز ایران و ای به ارميا، ارود و در نامههای اسموکی میبه موقعيت اجتماعی خود به جنگل

 نویسد:آمریکا چنين می
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آمد جلوی خورشيد، پسر و رفتی و ابری میاز کشوری آمده بودم که اگر توی خيابان راه می»

و حاال اینجا اگر جلوی چشم « تان!آفتاب بدهيم خدمت»خندیدند که ات میدختر به عينک آفتابی

 its none of کنند که )ات میکسی و بدبختی، فقط لبخندی حوالهشان بميری از بیزده وغ

maybu siness, sorry (.385)همان: « یعنی به من ربطی ندارد!( ؛ 

بر گردن  هاییوليتیرانی نسبت به همسایه و دوستان مسئپيداست که در فرهنگ ا

ولی نفس قضّيه،  ؛شودشخص است. درست است که گاهی به فضولی و دخالت تعبير می

تر  اما برای روشن ؛وستان و همسایگان نيک و پسندیده استیعنی باخبربودن از احوال د

ای از رمان بيوتن، از ارميا به پليس شکایت شدن بهتر موضوع دقت شود که چرا در صحنه

 شود:می

پانزده دالر  ،متر در محل پاركاش  رسيدن به خودروی پارك شده ارميا به دليل دیر -

اعتبارشان روشن شده و دیگر نيز چراغ قرمز بيند که خودروهای شود. وقتی میجریمه می

اندازد تا دیگران مترها سکه می آنها را جریمه کند، در پاركخواهد متر می مأمور پارك

پذیرد. باالخره خواهد به ارميا بابت این کارش انعام دهد که نمیجریمه نشوند. پيرزنی می

م پرسند. مردم ها را از او میرسند و دليل دور ریختن پول ارميدو پليس زن از راه می

کنم به برادران و ریزم. کمک میدور نمی»گوید: شوند. ارميا میکم دور آنها جمع می کم

 .(248 همان:« )... خواهرانم تا جریمه نشوند

س او را تهدید پلي که حالیدر  پذیرد.ن استدالل را از ارميا نمیکس ایگویی هيچ

قبل از  ،جرم اخالل در نظم عمومی دستگير کنم و البته شما را به توانمکند که می می

 او (،248: تان برای سایکو الجيکال تست! )یعنی آزمایش روانی( )همانبازداشت بفرستم

 دهد:ادامه می

چه  ها مال برادران و خواهران ماست. مال برادران و خواهران شماست.این اتومبيل -

زندگی  ةرا بگيریم؟ هم آنهاجلو ضرر پانزده دالری اشکالی دارد که با دادن چند کوارتر، 

 .(250:که پول نيست! )همان

از این گونه رفتارها، چندین بار از قول خود ف دادن تأسّ اینکه نویسنده برای نشانجالب 

در آغاز به مناسبتی در  ،و این عبارت« دیگر آسمان را نخواهی دید»گوید: میارميا همين 
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رود؛ از جمله در ف به کار میدفعات بعد فقط برای ابراز تأسّ اما ؛شودمتن گفته می 

 .47و  41صفحات 

 لذّتاوقات فراغت و منطق  -2-1-3

اش لذّت ببرد؛ بنابراین زندگیشود که انسان باید از در دنيای سکوالر بر این معنا تأکيد می

 بردن را برای مردم فراهم آورند. لذّتوالن جامعه باید فرصت مسئ

اند که باید از فرصت حيات بيشترین ای رو به نابودیها مجموعهن نگاه، انساندر ای

اما آنان که مرگ را پایان  ؛را ببرند و البته با خودخواهی مانع آسایش دیگران نشوندلذّت 

ای زندگی کنند که به زندگی پس تکليفشان روشن است و باید به گونه ،دانندزندگی نمی

یا « هدنيُسم»تقابل این دو دیدگاه نيز همين جاست!  ةشک نقط . بیاز مرگ هم آسيبی نرسد

های خاصی ها، مراسم و بازینها، جشجویی در غرب باعث پدید آمدن مکان لذّتمنطق 

گيرد. رمان بيوتن به اعمالی در ستيز با فطرت آدمی صورت می آنهااست که گاه در  شده

 است: ی کردهها و مراسم را معرفخوبی برخی از این مکان

دهند و در آن انواع انجام میهای شهوانی مکانی است که در آن رقصیسکو د -

دارد که محل گذراندن اوقات فراغت جوانان است. کف  ها وجودکنندهها و مست عرق

ها در آن به راحتی برقصند پوشانند تا کسی ليز نخورد و رقاصهه میارّ ا با خاكدیسکو ر

 .(124 همان:)

 است و برخالف کلمة هایی است که در غرب ایجاد شدهنهینو در واقع قمارخاکاز -

است. ارميا به همراه خشی  را راحت کرده آنهاحکم مسيحيت، جدایی دین از سياست کار 

زند تا خشی بخت خود را گاس به کازینوهای متفاوت سر می و و آرميتا در سفر الس

حتی یک بار تصادفی در  ها آرامش ندارد؛نهکدام از قمارخا بيازماید. ارميا در هيچ

 ةشود، فقط سکولی وقتی متوجه قمار می ؛شوداندازد و برنده میای میدستگاهی سکه

 .(440 همان:زند! )دارد و به بقيه دست نمیخود را برمی

گاه ترك  حتی ؛شودها میخوبی جایگزین خوشی ،محور ة آرمانی دیناما در جامع

کردن تمایالت  برآورده»برد و به قول شيخ بهایی ه سرخوشی و شادمانی میخود راه ب لذّت،
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تر بخشلذّتبلکه گاهی پرهيز از برآوردن آنها  ؛آفرین نيست از هر راهی که باشد، شادی

 .(41 :1380دار، )طریقه« است!

ارميا با عنوان مسکن،  بينيم؛ آنجا که در فصل سهابتدا در رمان بيوتن میما این تقابل را 

! آنهاداند یا الاقل حضور بر سر قبر رفقای شهيدش می بودن در کنار آرامش حقيقی را

 .(72 :1387 )بيوتن،

ولی هرگز راه به سرخوشی  ؛شودکه در رمان قيدار همين بحث قمار مطرح میجالب این

 برد:و آرامش قيدار نمی

است،  دست قيدار توبه کردهز بوده و به رفيق صميمی قيدار که در ابتدا قماربا ،صفدر -

، یعنی قيدار را برد تا بساط پهن کند و مرادششکند و قماربازِ تهران را میقسم خود را می

اما این کار  ؛است و دمغ شده که قيدار بعد از تصادف حسابی افسردهسر حال بياورد؛ چرا

سيّد گلپاست  کند که تنها نفس پاكکند و نویسنده اشاره میهرگز قيدار را خرسند نمی

 (.75: 1390 دهد )قيدار،ب( که روح بيمار و ناآرام قيدار را آرامش می)مرید مقرّ

گيرند، دود الهی را نادیده میبنابراین در نگاه متعالی، آرامش در تفریحاتی که ح

 در مقابلِ ،در رمان قيدار ی گاه این تفریحات زجرآور هم هست.معنی است و حت بی

شود. در سنگر قيدار گودی است که کو و کازینو، زورخانه مطرح میهایی مثل دیس مکان

زدن ليز  کاران هنگام چرخاند تا ورزشه ریختهاتفاقاً در کف آن مثل دیسکو، خاك ارّ

 نخورند.

  فناوریگرایی و علم -2-2

ت و مرکزیّت کند و محوریّگرایی به معنای قبول و پذیرش هر آنچه علم تأیيد میعلم

روپا قدرت گرفت. یکی از ار گذاشتن وحی و مابعدالطبيعه، از عصر رنسانس در اعلم و کن

با گذشت زمان، تکنوکراسی به عنوان  است. گرایی تالش برای حذف سنّت بوده آثار علم

آمریکایی در  ةها شد. نيل پستمن، نویسندسبکی جدید وارد زندگی اروپایيان و آمریکایی

 گوید: تعریف تکنوکراسی می
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کنوکراسی یک فرهنگ است؛ فرهنگی که در آن شاهد رقابتِ جدّی ت» 

تکنولوژی با دنيای اجتماعی و نمادین سنّتی هستيم؛ البته با وجود گذشت حدود دو 

است که دنيای سنّتی را کامالً به  قرن، هنوز هم تکنولوژی قدرت الزم را پيدا نکرده

 (.32 :1372)پستمن، « دنيای تخيّلی و غيرواقعی بدل سازد

، نگاهی از سر اعجاب و غربی ةنگاه به دستاوردهای بشری در جامع بر این اساس،

 کند: که همين نویسنده در جایی دیگر تأکيد میچنان گونه است؛ موهبت بهشت

شدن نمادهای اجتماعی در مقابل استيالی  روز در فرهنگ آمریکا، شاهد تسليمام»

های تکنولوژیکی رفت و تعالی بشری و نوآوریپيش ،تکنولوژی هستيم. بر پایة این باور

ق یک موهبت است و بهشت در پرتو تسليم هر چه بيشتر در برابر تکنولوژی قابل تحقّ

 .(43: همان« )است

شود و تی و اصطالحاً جهان سوم، نوع دیگری دیده میاما این پدیده در جوامع سنّ

تفاوت جوامع »شوند و اصوالً یگونه دریافت نم هرگز اختراعات و ابتکارات بشری بهشت

دهند که بر زده آن است که به این ابزار و اختراعات اجازه نمی تی با مجامع تکنولوژیسنّ

 .(32 :)همان« شان استيال یابندحيات اجتماعی و نهادهای حيات فرهنگی

های این دو داستان شخصيّتدر تفکرات  رابه علم و فناوری  هااميرخانی برخی نگرش

 نماید:میباز

 گیری حقیقت ی، معیار اندازهعلوم حسّ -2-2-1

پذیرد. او فشارِ قبر را برای درك حقيقت نمی حسّیخشی معياری به غير از معيارهای  -

 گوید:داند و میمورد میکند، بیکسی را که سر پا ادرار می

رکت داشتيم ر شپس باید سنسور داشته باشيم. یک طرح د ود؛اگر گفتی فشار باید سنس ش»

.  ... هاها و ده قبر جای دیگر بين مسلمانجا سنسور گذاشتيم در گورستان مسيحیکه توی ده قبر این

... اندازه گرفتيم. هيچ تفاوت معناداری وجود  ترین شکلفشار را نه با واحد مگاپاسکال که با دقيق

 (.88: 1387)بيوتن، « نداشت
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 ؛شوند و همه صفر کيلومتر و کامالً نو هستندمی های قيدار همه از خارج واردکاميون -

را  آنهاهای  وضو پيچبرد تا با دست بارویش مکانيک میها را پيش داما قيدار کاميون

 گوید:قيدار در تأثير این کار می .بازکند و ببندد

های اما وسط جاده و بيابان، بچه ؛تی ندارد این کاراش بپرسی، هيچ خاصيّاز کارخانة آلمانی»

اتول هم باید موتورش صدای هو یا  . ... فهمندمیر خاصيّتش را بخواهند یا نخواهند، گاراژ قيدا

 (.42: 1390)قيدار،  ...« علی مدد بدهد و چرخش به عشق بچرخد

 نگاه اعجابی به دستاوردهای بشر -2-2-2

ست؛ از همين ربی به دستاوردهای بشر اعجابی اچنانکه در سطور پيش آمد، نگاه انسان غ   

کند. از تکنولوژی دست بشر به معجزه یاد می ،تفکر غربی است ةخشی که نمایند ،رو

کنند تار موی مویی که ادعا می با آزمایش ژنتيکی بر روی تار آنهاشرکت تحقيقاتی 

اند و تصویر موالنا را با یک البراتور ژنتيکی مولوی را بازسازی کرده ةنقش مولوی است،

، کند )بيوتنخشی چندین بار از این آزمایش به معجزه یاد می اند.پرده انداخته پيشرفته روی

1387: 342). 

کند و وقتی تصویر به معجزه یاد می از این کار ،نمایش تصویر مولوی نيز ةمجری برنام

... یعنی این تصویر  ستمعجزه»گوید: آرميتا می ،گيردبه طور کامل روی پرده جان می

 .(344 :)همان« است؟! ار مو درست شدهفقط از یک ت

اما پاسخ  ؛توان در رمان بيوتن نشان کردها را میاز این اعجاب یهای متعددنمونه

جا که سهراب در مقابل این ماجرا آن؛ آیدشرقی به این اعجاب هم در بيوتن به جا می

 دهد:جواب می

مد و با یک اسکنه زخم زد به توی همين حياط یارو آ . ... بدید بازی درآوردیدباز ندید»

را هم با موم درز ش توت و روی ای تر و تازه فرو کرد داخل تنةمان. شاخهدرخت توت قدیمی

نکرد!  ها دهانش را تا بناگوش بازتوت را برای ما پيوند زد. کسی هم مثل دهاتی گرفت و این شاه

گيری و قاطر به عمل  ی گشنانداختند برااصالً اسب و االغ را هم هزار سال پيش به هم می

 (.345)همان: « آوردند! جنتيک! جن ببردشان! می
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جایی از داستان بيوتن،  زدایی است. خشی در آید آفتِ این اعجاب، معنویتبه نظر می 

دیگر »ای از شهر خواهيم رسيد که که به نقطهکند و اینها صحبت میخراش از آسمان

چون روی صحبت او با اِرمياست، ارميا در چند جای ( و 24 :)همان« آسمان را نخواهی دید

گرفتن از معنویت و دورشدن   کند. نویسنده با این کار، فاصلهداستان این جمله را تکرار می

ری نزدیک به این مضمون از شود. علی شریعتی تعبياز آسمان را به خوبی یادآور می

 :زدایی دارد معنویت

گشتم، از آن رفتم و به کویر برمیس باالتر میو چنين بود که هر سال که یک کال»

های سرشار از شعر و خيال و عظمت و شکوه و ابدیت پر از ها و نشئهها و لذّتهمه زیبایی

شدم تا امسال که دیگر سر به آسمان برنکردم و تر میهای پر از ماوراء محرومقدس و چهره

شود چغندرکاری عميق زد و آنجا می توان چند حلقه چاههمه چشمم در زمين که اینجا می

 .(285: 1385)شریعتی، !« ها هم از خاكا همه بر خاك و سخنکرد. دیداره

اما نگاه ارميا به عنوان انسان خداخواه ایرانی به دستاوردهای بشری، نگاهی یکتاپرستانه 

 ؛ددالر قيمت دار 2000اینچش  اینجا هر»گوید در جواب خشی که می ،است و از این رو

 «.ارزدنمی»گوید: فقط می ،(41 :1387 )بيوتن،« چه خورشيد بتابد و چه نتابد

 علم در خدمت تمایالت نفس  -2-2-3

، علم ی انسان مهم باشندهای مادّخواسته گرایی محض، فقط از منظر علم وقتی

 ةاز این رو وقتی سوزی، رقاصا کند؛ طلبد، مهيّکوشد تا هر چه را نفس انسانی می می

آید، دکتر به یسکو، به علت استفاده از چسب ناخن مصنوعی، ویتامين خونش پایين مید

طب غربی به جای »کند. جای آنکه به او بگوید سویا مصرف کن، به او آمپول تزریق می

اضافی به بدن سعی در ترميم  ةآنکه با علت سفيدشدن ناخن مبارزه کند، با تزریق ماد

که (؛ چرا386همان: « )مداوم از چسب ناخن است ةفادکند که معلولِ استسفيدی می

هر  ،علت و معلول که طب غربی. با آنشود در دیسکو از ناخن مصنوعی استفاده نکرد نمی

 شناسد.دو را می
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ا مهيّ ،طلبدرو نفسانيّات انسان است تا هر آنچه را که نفس می در واقع، علم محض دنباله

است و حتی تعارضاتی در  نی برای بشر پدید آوردهاما در این راه مشکالت فراوا ؛کند

 است. گرا و پيشرفته ایجاد کردهمع علمجوا

 Can I)های گل انداخته بود، بفرما زد که ول کيوسک که دخترکی با لباس ساده و لپمسئ»

(help you دادن راجع به  ؟ بعد شروع کرد برای ارميا توضيحآیدکمکی از دست من برمی

خوردنشان نشان  که کرم؛ چراهای سالم بود.سيب شان دوبرابرای که قيمتوردهخ کرم های سيب

خوردگی به معنای سالمت بود و اطمينان اند و همين کرمپاشی نشده داد که در روندِ توليد، سم می

 .(164)همان: ...«  از عدم دستکاریِ ژنتيکی

ها را با ان که کاميونهمچن ؛خواهداما قيدار علم و تکنولوژی را بدون معنویت نمی

کند، تلویزیون د میدست با وضوی درویش )اسم هم قابل توجه است( آچارکشی مجدّ

بخشد و از آن استفاده میها را نيز به دیگران شده از سوی یکی از مشتری رنگی پيشکش

قيدار نيست و شهال  ها پسندها همه حکومتی هستند و محتوای شبکهشبکه»که کند؛ چرانمی

 .(173 :1390 )قيدار،...«  بيندنمی هم

رود و به درِ باغ قيمت قيدار در می قتی الوار از زیر چرخ خودرو گرانکه وجالب این

کند شود که درِ باغ خوب بسته نشود؛ قيدار از آن این گونه تعبير میخورد و باعث میمی

 :)همان« باز بمانديمهنردشدن یک آدم مظلوم و نيازمند  ةدرِ باغ باید هميشه به قاعد»که 

171). 

 پیشه و اقتصاد -2-3

نيازهای نامحدود بشر بنا  ةشود، بر ایداقتصاد غرب که از آن به اقتصاد کالسيک تعبير می

موجودی  ،است که با منابع محدود جهان مواجه است. انسان در اقتصاد کالسيک شده

ی )سود( خود است. در رساندن خوشبخت عقالنی و حسابگر است که در پی به حداکثر

تقابل با اقتصاد کالسيک، اقتصاد اسالمی با وفور منابع الهی و فرض نيازهای محدود بشری 

آیند که دو عنصر مهم در اقتصادِ جهان امروز به حساب می ،شود. پيشه و بانکشروع می

 شوند.مبنای تقابل نگاه شرقی و غربی در موضوع اقتصاد شناخته می
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 طرز نگاه به آن  پیشه و -2-3-1 

تولد ارميا آن روز  که حالیگيرند؛ در خشی، آرميتا و دیگران برای ارميا جشن تولد می

حده می! تو در ایاالت متّ 28امروز روز تولد توست. »دهد که نيست. خشی توضيح می

هزار دالر( در  = چهل(40Kiloکی  40کنی و چون از امروز کار می ؛متولد شدی از امروز

 .(83 :1387 )بيوتن،« گيری ...قوق میسال ح

را برد و نویسنده ناراحتی ارميا از این رفتار ال میؤس البته این نگاه کرامت انسان را زیر

ين گرا چناما به قول منتقد فرانسوی، تمدن انسان کند؛هم در همان صفحه گوشزد می

 :است سرنوشتی را برای آدمی رقم زده

است که آدمی را تحقير  ناميد، نظامی از آب درآمدهرا میگتمدنی که خود را انسان»

تحقير آدمی در این معنی است که  . ... سازدنابودش می ،فریبد و سرانجامکند، میمی

« است کننده تبدیل کرده اشينی منحصراً توليدکننده و مصرفانسان را به م ،تمدن مذکور

 .(62: 1386جعفری، )آقا

و  147در صفحات از جمله  ؛توان دیدین دست در بيوتن میرفتارهای دیگری نيز از ا

زند. او در می اش گرهاما قيدار به تبع نياکان جوانمردش، شغلش را با ایمان و اندیشه ؛148

 و سازان چيت ةنامآهنگران، فتوتة نام( مشاغلی نظير فتوتنامة )یا مرام نامة این راه به فتوتّ

شغلی خود را به بزرگان دینی  ةچنين سعی دارد سلسلکند؛ هماشاره می ها سلمانی ةنامفتوت

 برساند و همانند آنان رفتار کند.

 بانکداری و طرز نگاه به آن  -2-3-2

، محور و اصل «تراکم، تراکم، این است شعار آلمانی»مشهور مارکس که  ةاساس جمل بر

، که البته این در باور ستا افزایش سرمایه و سرمایه بر سرمایه افزودن ،در بانکداری غربی

به همين ؛ پذیرداما انسان شرقی و شرعی این سود محض را نمی ؛اسالمی ربای محض است

به رغم سود اندکش  که شغل توزیع گوشت حالل را ع(ایرانی متشرّ ةدليل ارميا )نمایند

پولش را در داند، هرگز مند از ربا میکه بانکداری آمریکا را بهرهبه دليل این است، برگزیده

پا گذاشتن حدود الهی داشته  خواهد پولش نقشی در زیرگذارد و نمیبانک آمریکا نمی

جيب  اندازش را از داخل جيب شلوار ششرود تا پسارميا به دو می» ،از این رو ؛باشد
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جيبی که مثل شلوارهای زمان جنگ است و جيب  رنگش دربياورد؛ شلوار شش سبز

 :1387 )بيوتن،« پهناور ارمياست در این قارة مکان مورد اعتماد تنها ،کوچک کنار زانویش

181). 

د گلپا، روحانی این در حالی است که قيدار سالِ خمسی دارد و مرتب به سيّ

( و هرگز به بانک و رفتارهای 194 :1390 )قيدار، کندمسلک وجوهات پرداخت می عارف

بلکه به  د؛گيرها وثيقه نمیرسم بانک های مالی خود بهآن اعتقادی ندارد. او در مراوده

کند. کاسبی می آنهاعهدی  گيرد و با اعتبار اشخاص و خوشمیسبک قدیم سبيل گرو 

جلد سيگار مبلغ را عروسِ شاگرد خليل را بخرد، پشت  ةخواهد قالی بد نقشوقتی می

؛ کاستو متّقيدار بانک را قبول ندارد. پولش ت»گوید: دهد و میمی آنهانویسد و به  می

 :)همان« شد، اینجا باید بنویسيماژ بودیم، حرفمان سند میچک ندارد. گار برای همين دسته

40). 

 خانواده و ازدواج  -2-4

 روابط در خانواده  -2-4-1

 قيد و شرط افراد مورد کنترل قرارآزادی، توجيهی است تا رفتار بی ةحق این است که بهان

ترین مرکز ان اصلیخانواده به عنو ،غربی ةمل است تا در جامعنخستين عا ،نگيرد و این نکته

چه و روابط فرزندان کنترل نشود. اگربه نقشی سطحی بپردازد و هرگز رفتار  تربيت فرزندان

به هر  است؛ بنيان خانواده در غرب پيش از قرن بيستم، مشابه شکل متداول آن در شرق بوده

شود. رمان جوامع به اصطالح پيشرفته یافت نمی بخش در ، امروزه آن سامان اطمينانروی

ان آمریکایی، که در ميان بيوتن، نه تنها از سردی روابط خانواده در ميان شهروند

 دهد.های ایرانی مقيم آن سامان گزارش می خانواده
... تا گذری کنند در ایران قدیم و  شوندآنجا )کابارة تهران( جمع می ،های قدیمیهمة ایرانی»

خيال دیازپامِ نمرة بی...،  توانند صحبت کنندها شوند که حتی دو کلمه فارسی نمیخيال بچهبی

قبل از اینکه  های شب خوابشان ببرد؛د تا نيمهپنجی شوند که شب به شب بایستی باال بيندازن

 (.125: 1387)بيوتن، ...«  پسر دیالقِ بلوند دم در پایين بيندازد دخترکشان را دوست
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ر رمان بيوتن با پدر خود، رمزی، ارتباط عاطفی خوبی ندارد و همه جا سعی خشی د 

همچنان که آرميتا نيز جدا از د؛ کند نسبت خانوادگی خود با رمزی را پنهان کنمی

آنها  رود و ازنمی شانحتی یک بار هم به دیدن ،کند و در سراسر داستانخانواده زندگی می

-خواهد و به عروسی دعوتشان نمینظری نمی آنهااز  در انتخاب همسر ،گيردسراغی نمی

 .(322 :فرستد! )همانکند. فقط یک عکس از خودشان در ورودی کليسا برایشان می

 خوانيم:نيز در جایی از داستان، از قول خشی می

ازدواج پيوند ژنتيکی نيست، ازدواج  خاطرات مشترك هم نيست، ازدواج یعنی دونفری »

 .(357 :)همان« پول به خاطر مسائل مشترك... Saveطرف کارکردن و از آن 

است و شهال نيز با  قيدار مدیریت داخل خانه را به همسر واگذار کرده ،در طرف مقابل

همچنان که طبق  ؛(226 :1390 )قيدار، آیدة کارها برمیبه خوبی از عهد -که نابيناستاین

لب زمزمه  چيزی زیر»آورد، دینی، وقتی قيدار عروسی به خانه می ةیک دستور ویژ

کند در آب و آب را پشنگ کشد، دست میاز شستن پای عروس که دست می کند، می

 .(180 :)همان« پاشد در حياط عمارت و روی درگاه!می

، زن مانند اتول است :که گفت ویتندی قيدار به صفدر در جواب حرف نامربوط 

 :يت زن و مادر در بنيان خانواده داردمّباید عوضش کرد، حکایت از اه ،وقتی تصادفی شد

های قلعه یه نظر به آب گرمابة چرك و چروك تو جوی فضلة تو آیينة اینترناش حيف است»

 :)همان!« به خودت بيا! از شهناز )زن صفدر( حيا کن !گيرهات سفيد شده مرد گل...  خودت بينداز

83). 

 حیا و عفّت در خانواده  -2-4-2

از حد در غرب، حریم خانواده را درنوردیده است و خيلی از رفتارها شک آزادی بيش بی

دهد. شبِ و روابط را که معموالً در شرق و شرع پوشيده و پنهان است، برمال نشان می

شود که خواهد سوار بر ماشين عروس شود، متوجه میارميا می وقتی ،عروسی ارميا و آرميتا

جوری توی چشم اند که بدچيزی نوشته موزینمشکی متاليک ل ةبا خط سفيد، روی بدن

 زند:می
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 («Let,s make a baby... wait till tonightوقتش است بچه درست کنيم )  تا همين امشب ...

 صبر کنيد! 

اما بعد همان دستمال سفيد و قرمزی را که خشی در  ؛خواهد داد بزندشود، میارميا عصبانی می

سر  هو خشیکند به پاك کردن که یکو شروع میورد آجيب کتش فرود کرده بود، درمی

 رسد.  می

 بازی در نياور! ... ایرانی کنی؟جوری میهی! چرا این -

 . ... شوم. این عبارت خيلی زشت استگوید: من سوار هم چه ماشينی نمیارميا می

 .(328: 1387)بيوتن،  «( این سنّت ماست(That,s our customخشی می گوید:  -

دار شدن هستند، باالی های ارميا، یعنی دینشا و اسپنسر که در شرف بچهکه همسایهیا آن 

کند و زیر ای سفيد حمل میای را در پارچهاند که بچهلکی را کشيده شان عکس لکمغازه

داند و این یک دختر است! خشی عنوان کردن عمومی این قضيه را طبيعی می :اندآن نوشته

گرفت، تازه پا به ماه که دردش می زن»کند: ارميا با خود مرور می که حالیدر  ؛راز بقا

شمشيری و هزار بار مثل دختر  ةخانرفت توی قهوهاش میپدربزرگِ بچه ،خدابيامرز

« گفت: منزل مسافر دارند!شد و عاقبت با گردن کج میچهارده ساله، سرخ و سفيد می

 .(330 :)همان

است که  آمریکا رواج یافته ةشروع آن، به حدی در جامعالبته سخن از بارداری حتی نام

اعالم  (2008خواهان در سال  کين )کاندیدای جمهوری سارا پالين، معاون جان مک وقتی

آمریکا چندان  ةدار شدن است، این خبر برای جامعاش در شرف بچهساله 17کرد که دختر 

این بود که چرا دخترِ سارا  ،تچه مردم این کشور را متعجب ساخعجيب به نظر نرسيد. آن

 .(125: 1392خ، يش)مرادی ده زندش را دارد به جای سقط جنين!پالين انتظار تولد فر

 هویّت و بحران هویّت -2-5

الگوی بومی کشورهای دنيا تحت  ،گير شدن مدرنيتهعلوم و همه ةبا پشرفت و توسع

فرهنگی که  ؛گرفت قرارسنگين فرهنگ غرب  ةشرق مورد هجم ةگرفت و پهن شعاع قرار

با باورهای عمومی و ساختارهای دینی مردم این مناطق تعارض داشت و نظام فکری حاکم 

های چشمگير علم و ها، پيشرفتبر این کشورها را دچار بحران کرد. کاربست اَبَررسانه
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کرد و نظير بشر معرفی میداد و غرب را الگوی بیفناوری را به مردم جهان نشان می 

 کشيد. فراموشی به سوی آن جهان مطلوب پر میة شرق با خودمعجا

کرد پسند تبليغ میتی دلز سيگار تا سکس و خشونت را در هيئهنر سحرآميز هاليوود ا»

شناس کرد. جامعهروح و جان جوانان شرق را تسخير می ،و سبک زندگی دلفریب غربی

 .(143: 1389نيا، )رجبی« شرق ناميدت تر بحران هویّت یا دقيقاین پدیده را بحران هویّ

شرق و  ،ایران و آمریکا یا به تعبير نمادین ةنوعی تقابل در جامع ،در چهار تقسيم پيشين

ظاهر  ،اما در اینجا ؛برتری شرق به چشم آمد ،غرب نشان داده شد و به طور تلویحی

اما  ؛آیدبرندگی با غرب است. اگرچه نوعی گرایش به غرب در این تقسيم به قلم می

 و ترویج خودباوری و بازسازی خویشتن در آن منظور است و آنچه از خودباختگیتحذیرِ 

 دهد.البته همين تقاضا را پاسخ می ؛شودویژه بيوتن، در اینجا نقل می های اميرخانی، بهرمان

 گوید:زده چنين میانسان شرقیِ غرب ةاميرخانی دربار
اثر کافکا(  اول داستان مسخ شخصيّتسامسا )  گوار ن گرهمانی مثل هماانسان غربی آخرالزّ»

ای و تبدیل به حشره شودش این است که صبح از خوابی آشفته بيدار میا است. اوج جهش ژنتيکی

شود و به تر است. او صبح از خواب بيدار میزده بسيار پيچيده شود؛ اما انسان شرقیِ غربعظيم می

 .(291: 1387)بيوتن، « مدرن و سنتّی! شود؛ل مییک حشره به دو حشره تبدیجای 

رانی اتومبيل ةدر فصل ژنتيک، خشی با تاشيکا و ماشيکا )نمایندگان تفکر شرقی( مسابق

گرفتن از مناظر  عکسکند و آن دو مشغول دهد. خشی با جدیّت مسابقه را شروع میمی

 .(303 :)همان دبر، خشی مسابقه را میشوند و در نهایتعجيب پيرامون خود می

البته شکست  ؛دهد که تا شرق مات و مبهوت غرب باشدنویسنده در اینجا نشان می

بمبی که در  ةبينيم که از نمونهمين تاشيکا و ماشيکا را می ،خواهد خورد و در جای دیگر

بيگانگی که این از خود( 103 :)همان گيرنداست، عکس یادگاری می هيروشيما به کار رفته

 دهد.به خوبی نشان می را آنها

اگر کت و شلوار پوشيدی، باید دستمال گردن »گوید: وقتی خشی به ارميا می همچنين

باید مابقی  ،گوید وقتی غرب و فرهنگ آن را پذیرفتیدر واقع می(؛ 325: )همان« هم بزنی

 اصولش را هم قبول کنی.
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ی شخصيّتاساس طرح  رترین نکته در اینجا، ماجرای بازسازی قبور شهداست که بدقيق

خوار پس از جنگ است که حتی یک افتد. گاورمنت ميراثاتفاق می« گاورمنت»به نام 

دهد. جالب اینکه در ی قبور شهدا را میسازاست و طرح یکسان روز هم در جبهه نبوده

نگویيد خواهر، نگویيد »شویم که متوجه می ،گویی که با آرميتا داردو پایان ماجرا با گفت

های ... ما هم پيش خانواده است اش تأمين نشد و طرح هنوز همان جور ماندهاهر! بودجهخو

« ة تخریب شکل قبلی رسيد... بودجه فقط تا مرحل شهدا شرمنده شدیم، هم پيش شما

 .(476 :)همان

تی جریان دارد، با این پدیده درگيری پيدایی ندارد. در اما رمان قيدار چون در فضای سنّ

 گرایانه دارد.غرب ةکسی است که اندیش ،مقابل قيدار، یعنی شاهرخ يّتشخصآنجا 

سود ة گرایی و مدرنيته و تشنغرب ةقيدار طرفدار سنّت و معنویت است و شاهرخ نمایند

 و منفعت. 

قيداری رو به زوال است. شاهرخ خود را مدرن و رقيب را اُمّل  ةاو معتقد است اندیش

نسپورت را با کدام ت داند ترا... و نه می داند تلکس یعنی چهمیاو نه »گوید: نامد و میمی

 .(200 :1390 )قيدار،« نویسندمی

 

 گیری  نتیجه -3

 رساند که:می ایجهای این مقاله ما را به این نتها و تحليلیافته

ایران و آمریکا به ميزان قابل توجهی مقصود و  ةدادن تفاوت ميان دو جامع نشان -

ها حتی در یک چنانکه گاه این تقابل است؛ این دو رمان بوده ةيم نویسندمنظور مستق

 است. ه بيوتن، به قلم آمدهداستان، خاصّ

مچنين های آن و هایرانی و شناخت بنيان ةآگاهی نویسنده از عناصر فرهنگ جامع -

و اش در شهرهای مختلفِ آن سامان حضور نسبتاً طوالنی با تالش او برای شناخت آمریکا

های وی این تقابل را در داستان ةاست، زمين های دقيق وی از جزئياتی که دیدهبردارینکته

 است. ایجاد کرده
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پرداخته شد، روابط  آنهاهای تقابلی ای که به بررسی جنبهاز ميان پنج مؤلفه و انگاره - 

کنند؛ یرا ميان دو فرهنگ نمودار ماجتماعی و پيشه و اقتصاد بيشترین تضارب و تفاوت 

 بيش از سایر ،خانواده و ازدواج نزد ایرانيان ةب و حساسيت در انگارچه تعصّاگر

 هاست. مؤلفه

ایرانی به طرز روشنی، تنها دین و ة خواهی در جامعهای آرمانمبنای فرانمود جنبه -

علم، مدنيّت و قانون کارکردی  ،آمریکایی ةدر جامع که حالیدر  ؛دستورهای دینی است

البته اختالط فرهنگی آمریکا نيز در این امر  ؛ب بيش از مذاهب رایج آن سامان دارندبه مرات

 است. بوده ثرؤم

و بيانيه و شعارگونه ابراز ت مقاله ة تقابلی این دو جامعه را در هيئنویسنده هرگز جنب -

ار که در رمان قيداست؛ ضمن این بلکه کامالً پوشيده و نمادگونه بدان پرداخته است؛ نکرده

 تقابلی نمایانی را ردیابی کرد. ةتوان جنبنمی

تر است و در ایرانی این دو رمان پررنگ -اسالمی ةق خاطر نویسنده، جنببه دليل تعلّ -

 و یعنی ارميا و قيدار، نماد تفکر اسالمی هستند. خشی ،ل هر دو اثرهای اوّشخصيّت ،واقع

های تفکر غربی یا هنمایند ،در قيدار نيز بيل عبدالغنی در بيوتن و شاهرخ قرتی و اطرافيانش

 زده هستند. های غربشرقی
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تحلیل زیباشناختی در سه رمان »(. 1394اکبری، منوچهر؛ غنی ميناحمدی، گلرخ سادات. )

، 37شده در مجلة پژوهش زبان وادبيات فارسی، ش  . چاپامیرخانی )بیوتن، ارمیا و منِ او(

 .22-1صص

 . تهران: نشرنی.شهر در اندیشۀ ایرانی آرمان(. 1381. )اهللاصيل، حجت

 . تهران: زندگی.شهر از دیدگاه مکاتب و فالسفه آرمان(. 1386آقاجعفری، هما. )

 . تهران: علم.بیوتن(. 1387اميرخانی، رضا. )
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 . تهران: افق.قیدار(. 1390اميرخانی، رضا. )

. ترجمة صادق طباطبایی. فرهنگتکنوپولی سیطرۀ تکنولوژی بر (. 1372پستمن، نيل. )

 تهران: سروش.

 . قم: دليل ما.سازی قرآنی جامعه(. 1382حکيمی، محمّدرضا. )

 . تهران: نی.از دنیای شهر تا شهر دنیا(. 1380خاتمی، محمّد. )

 . تهران: صدا و سيما. سازیغرب از رؤیا تا واقعیت جهانی(. 1389نيا، داوود. )رجبی

. ترجمة عبّاس باقری. تهران: شهر در تاریخ اندیشۀ غربآرمان(. 1385روویون، فردریک. )

 غزل.

 . تهران: چاپخش. 24. چاپ هبوط در کویر(. 1385شریعتی، علی. )

شده در دو فصلنامة  . چاپ«لیبرالیسم، سکوالریسم و غرب جدید»(. 1389شریعت، فرشاد. )

 .64-51، صص 11، ش 6پژوهشی دانش سياسی، دورة  -علمی

 . مصحّح دکتر محمّد معين. تهران: دانشگاه تهران.الحکایات جوامع(. 1335محمّد. ) عوفی،

زدایی در رمان بیوتن از  شگردهای آشنایی»(. 1396کافی، غالمرضا؛ جعفری، راضيه. )

-9، صص 31شده در فصلنامة زیباشناسی ادبی دانشگاه آزاد اراك، ش . چاپ«رضا امیرخانی

28. 

 . به کوشش محمّدباقر مجلسی. تهران: دارالکتب االسالميه.الکافی (.1365کلينی، محمّد. )

 . تهران: کيهان.شهر ایرانی با یوتوپیای یونانی تفاوت آرمان(. 1389مددپور، محمّد. )

 . شيراز: دانشگاه شيراز.جامعۀ آرمانی در آثار رضا امیرخانی(. 1392مرادی، احسان. )

 افشار. تهران. خوارزمی. داریوش آشوری و نادر نادری. ترجمة شهر آرمان(. 1361مور، تامس. )

. قم: جامعۀ برین، جستاری در جامعۀ مدنی و جامعۀ دینی(. 1380ميرمدرّس، سيّدموسی. )
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