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 امیرخانی رضا« بیوتن» رمان در شهر آرمان
 السادات حجازی بهجت

 کرمان دانشیار دانشگاه شهید باهنر

 نژاد حکیمه قطبی

 کارشناس ارشد ادبیات مقاومت

  دهیچک

. رودیم ارشم به مقدس دفاع اتیادب ۀبرجست یهاداستان از یکی و یداریپا اتیادب ةحوز در ارزشمند یاثر ،«وتنیب» رمان

 رمان نیا قالب در را امروز تِ بشریهو یهادغدغه تا است کرده تالش یجهان ۀجامع یطِ فعلیشرا با ، مطابق«یرخانیام رضا»

 مسائل به نسبت معاصر انسان نگرش ابعاد و نوع رییتغ و امروز جهان یاجتماع و یفرهنگ روند به ینگاه با یو. کند انیب

 مستقیماً به بیوتن رمان. داشت ژه یو توجه آن به یستیبا که است گشوده شهر آرمان به نسبت ینینو یهاخود، افق رامونیپ

 بدون که شهری آرمان تحقق جهت در رمان این برجسته شخصیت ایستادگی و مقاومت ولی پردازدنمی مقدس دفاع و جنگ

 در مقاومت و پایداری ارمیا، سمبل ،رمان صلیا شخصیت. باشدمی آشکار خوبیگردد، بهنمی ممکن پلشت هایقدرت با ستیز

 آنجا در را الگویی چنین تحقق پوشالی تصور ولی نهدمی قدم بیگانه دیار به آرمانی ۀجامع یافتن آرزوی در وی. است ظلم برابر

 آیا است؟ و غرب گفرهن در شده یمعرف یایرمان، اتوپ نیا در شده فیتعر شهر آرمان آیا. کندمی نفی -اندکرده باور بعضی که-

 شمار به یفرابشر و یافتنینا دست آرمانی جامعۀ چنین دهد؟ یامی ارائه خود مخاطب به یاسالم یایاتوپ از الگویی رمان این

 رضا مدّ نظر یآرمان شده، جامعه مطرح اتینظر و شهر آرمان از یاندازچشم ارائۀ بر عالوه میآن بر پژوهش نیا رود؟ درمی

 .میده قرار لیتحل و یبررس ، موردیفیتوصا  یلیتحل وهیش به را وتنیب انرم در یرخانیام

 .مقدس دفاع ادبیات ،یرخانیام ،وتنیب شهر، رمان آرمان :هاواژهدیکل

 مقدمه-4

 و تکاپو باعث بشر نهاد در همیشه احساس این. است بوده سرگردان یافتنش دنبال به همیشه که دارد ای گمگشته انسان 

 نیز کنون تا و گردیده آغاز بهشت از هبوطِ آدم از که احساسی. است گشته شهر آرمان جستن همان یا بهتر ردایف برای تالش

 را خود گمشدة یافتن دغدغۀ است نتوانسته صنعتی، هنوز های پیشرفت آوردن دست به انسانِ امروز، با. است داشته ادامه

 ادبیات اینکه به توجه با و جهانِ امروز فعلی وضعیت به توجه با. تاس گشته تر پیچیده و جهاتی، مضاعف از و بخشد سامان

آید؛  می شمار به خواه آرمان و ملتزم و متعهد ادبیاتی پایداری، که ادبیات متون بررسی با. است قدرتِ نرم های ایزار از یکی

 های رمان نویسندگان دیدگاه ررسیب طریق از را ستم و ظلم با مبارزه و دالوری روحیۀ و بشر گمشدة های آرمان توان می

 عاشورایی و شیعی فرهنگ از گرفته نشأت روحیۀ کنندة ترسیم ادبیات مقدس دفاع ادبیات. کرد منتقل جهان به مقدس دفاع

 مردی آرمان ظهور برای سازی زمینه و اسالم تعالیم از پیروی که ادبیاتی. باشد می (ره) خمینی امام چون رهبرانی مکتب در

 تحقق راه در مجاهدین های رشادت ثبت به که ادبیاتی. داند می اجتماع و فرد مسائل گشای راه را ((عج) زمان امام) معصوم

 است؟ و غرب فرهنگ در شده رمان، اتوپیایِ معرفی این در شده تعریف شهر آرمان آیا .پردازد می جامعه اهداف و ها آرمان

 به فرابشری و نایافتنی دست آرمانی جامعۀ چنین دهد؟ یا می ارائه خود مخاطب به اتوپیایِ اسالمی از الگویی رمان این آیا

 عناصر تحلیل ضمن و ،پردازد می امیرخانی رضا اثر بیوَتَن رمان در شهر آرمان تحلیل و تجزیه به پژوهش رود؟ این می شمار

 .نماید می استخراج را شهری آرمان ادبیات با داستان رابطۀ ،رمان این محتوایی و ادبی

 :تحقیق پیشینه-1

شناسی،  محتوایی، نشانه تحلیل با دررابطه ها پژوهش این است، اما شده انجام بیوتن رمان در متعددی های پژوهش 

 اجتماعی شناسی نشانه» مقاله -4: شود می اشاره بعضی به اینجا در. باشند می فراداستانی شگردهای و پردازی شخصیت

 تأکید با بیوتن رمان تحلیل و بررسی» مقاله-2(4939:424، ...و فرهنگی.)پردازد می موضوع همین صرفاً به ، که«بیوتن رمان

 نازک و فرخزاد فروغ اندیشه در شهر آرمان-9(464: 4933حامدی، و گرجی)،«پردازی شخصیت و شخصیت عنصر بر
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 دلیل همین و. نیست بیوتن رمان در شهر مقاالت، آرمان این از هیچکدام موضوع( 33: 4932زارع، و حیدری)،(المالئکه

 . نماید می اثبات را موضوع این به پرداختن ضرورت

 شهر آرمان-9

 به اند نتوانسته یوتوپیا نگارندگان و پردازان نظریه که چنان است برخوردار خاصی وصعوبت آشفتگی از یوتوپیا مفهوم»  

 با نویسنده که است« مکان» معنی به یونانی« توپوس» واژة از هبرگرفت« یوتوپیا» واژة یابند؛ اما دست آن از مشترکی تعریف

 الدین شهاب شیخ» گفته به و« المکان» یا« هیچستان» که است ساخته منفی مفهومی ازآن( UO) نفی حرف افزودن

 (46:4939مور،).«دهد می معنی« ناکجاآباد»، «سهروردی

 وگو کتاب، شرحِ گفت این. شد گیر عالم و گشته عام و زدِ خاص زبان مور توماس کتاب انتشار با شهر آرمان یا اتوپیا واژه» 

 به ابتدا در اثر این. است آنتروپ در واقع باغی در( فالندر اهل) گلیز پیتر و (پرتقالی مالح دایه)هیتلو رافائل با مور توماس میان

یابد؛  چندانی شهرت و اقبال انگلیس در تنتوانس ،دربارداشت و شاه به نسبت هجوآمیزی لحن چون و شد منتشر التین زبان

« .شد چاپ تجدید ....و ونیز ،فلورانس ،وین ،درپاریس بارها و یافت بسیاری مخاطبان دیگر کشورهای در سرعت به ولی

 (1: 4333وایت،)

 یونانی انمتفکر اندیشههای تأثیر تحت حدودی تا مور که، توماس میرسد نظر به نکته این کتاب این مطالب بر مروری با 

 و الگوها ترسیم ها، به آن بر خود مستقل نگرشهای و عقاید نمودن اضافه و نظریات این برپایۀ او. است بوده مانند، افالطون

 آرزوی از قسمتی ،داشتهاند سعی رهبران از گذشته، بسیاری قرن پنج طول است، در گفتنی.میپردازد خود آرمانشهر مختصات

سازند  برقرار خود جوامع میان در است کرده ترسیم آن راکه الگوهایی و داشته مدّ نظر او که آسایشیو کنند برآورده را او کهن

 .اند بوده موفق کمتر ؛ امّا

 امیرحسین و« شهر کام» اصطالح ، از(heioE mess))فروم اریش اثر« آزادی از گریز» کتاب ترجمه در  فوالدوند اهلل عزت» 

 آگبرن اف ویلیام و( fisksoo,rnyne meseoio) کوف نیم فرانسیس مایر اثر« شناسی عهجام زمینه» کتاب در آریانپور

milliss m.Uruuee)، استفاده االسکان آباد، شهر آباد، خیال آرمانی، شهریور، خرم شهر، جامعۀ نام اصطالحات، بی از 

 (4933:92دیگران، و مطلبی)« .است نموده

 گرفته کار به« فاضله مدینه» صورت به فارابی ابونصر حکیم توسط شهر آرمان واژة بار ناسالمی، نخستی تفکر و اندیشه در»    

ضروریه، یداهلل،  مدینۀ) مدینه دیگر اقسام از خود کتاب در حکیم که نگردید ؛ چرا تغییر دستخوش نام این پس آن از. شد

 مدینه» یا و« یوتوپیا» بیگانه واژة جای به فارسی یّاتادب و زبان در (11: 4964،فارابی. )«است کرده یاد نیز.( .و خست، کرامت

 .میشود استفاده« آرمانشهرگرایی» و« آرمانشهر» واژة از« فاضله

 آرمانشهرانواع  -9-4

 نیافتنی دست یا یافتنی دست تواند می مثال، آرمانشهر عنوان به. است شده ارائه شهر آرمان از متنوعی های بندی تقسیم 

 اصلی مشخصۀ و بوده... .یا رزیّن جهانی، عصر این بهشت نوع از تواند می یافتنی دست آرمانشهر که است یدرحال این. باشد

 فرامادی  و خیالی  نیست، یا خارج حالت دو از نیافتنی دست آرمانشهر امّا. است جامعه نوع این الگوهای بودن تکرار قابل آن

 و امکانات این  با و معاصر جهان در آن به یافتن دست  اینکه یا و دبو نخواهد آن ایجاد به قادر گاه هیچ بشر که است

 .نیست مقدور ،مکانی و زمانی محدودیتهای

 و بیتحرک جهانی این بهشت. دارد وجود هایی ناهمانندی و تفاوتها جهانی این بهشت و آرمانشهر است، میان گفتنی» 

 و خوش بهشت این.  است خاص افرادی بهشت، پاداش این واقع دراند؛  خوشبختی الیق که آنانی برای است ایستاست؛ جایی

 و بنیانگذاری در پروردگار  مواقع، مشیاّت بیشتر است، در واقع خاکی کرة از ناپیدا یا دست دور ای گوشه در که بخش فرح

 دور به پیری و رنج از و شوند نمی بیمار است، مردم کامل آن اهالی فراغت و آسایش بهشت این در. دارد دخالت آن نگاهداری

 تعریف آن آرمانی قالب در اجتماعی انسان خصوصیات و دارند وترتیب  نهادها، شرح، توضیح تمام آرمانی شهر در امّا. هستند

 (43:4934اصیل، )« .است شده
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« گمش گیل» نامۀ انپهلو ،ها آن کهنترین از که شده پرداخته بارها ها اسطوره و ها افسانه در« جهانی این بهشت» مفهوم به 

 از. است شده پرداخته جاودانه زندگی و زیبا همیشگی، طبیعت آرامش با«  ونتیلم بهشت» اسطورة به کتاب این در. است

 : کرد اشاره ذیل موارد به توان اند، می شده توصیف و ترسیم گوناگون آثار در که جهانی این بهشت موارد دیگر

 دیدار از قبل لحظۀ عالم خداوند کشید؛ ولی طول آن ساختن سال سیصد که ، بهشتی«ادالعم ذات ارم» عاد بهشتِ شدادبن 

 راستین،آن تاریخ درکتاب رومی نویسندة که(  lnuoien)لوسین خوشبختی خیالی جزیرة. گرفت را او بهشتش، جان از شداد

 پسر تاویل ، توسط«والقصص التواریخ لمجم» کتاب طبق که زرّین شارستان و کند می توصیف زیباییها از سرشار جزیرهای را

 طالیی و خوش روزگار به مربوط ،پیداست نامش از که طور همان هم« عصرزرّین» مفهوم .است شده بنا آدم پسر قابیل

 آدمی که عصری.است اساطیری گذشتۀ به واقعیت جهان از انسان واپسگرایانۀ گذار،زرّین عصر اسطورة». هاست ملت گذشتۀ

  .نبود آلوده اجتماعی  انسان درد و تباهی به و چمید می طبیعت دامن هستی، بر رنج از ارغف و معصومانه

. دارد است، تفاوت روشنفکر مردم انتزاعی و ذهنی تجسم که شهری آرمان با و هاست توده گفت، رؤیای توان رو، می این از 

 آن در که خود تاریخ از هایی دوره در را آن ملتها از اریبسی ندارد ؛ بلکه تعلق اساطیری قلمرو به تنها زرّین عصر تصور اما

 و سیاسی نفوذ و قدرت اعالی حد به کشور که باشد دورانی یادآور زرّین عصر بسا چه. جویند دارند، می سراغ عظمتی و قدرت

« الیزابت ملکه» عصر و یونانیان ذهن در میالد از پیش پنجم سدة در sneiolno))« پریکلس» عصر. است رسیده خود فکری

 (24:4934اصیل،. )«است عصری چنین ،انگلستان تاریخ در( م4619-4333)

 شهری آرمان ادبیات-9-1

 معطوف ادبی ازآثار دسته آن است، به شده گرفته واژه ازهمین ،که(Osspise lisnessuen)شهری،  آرمان ادبیّات اصطالح 

 اندیشۀ دربارة« اوتوپیا و ایدئولوژی» کتاب در« مانهایم کارل» (4932:43داد،.)پردازند می جامعۀآرمانی طرح به که شود می

 با که واقعیّتی حالت با که است( شهری آرمان) اتوپیایی هنگامی( اندیشه چگونگی یا) ذهن حالت»: نویسد می  شهری آرمان

 و ها ایده به همواره آرمانشهری ذهن واقع در(  4931:12مانهایم،.)«باشد رسد، ناسازگار می ظهور به درآن ذهنی حالت این

 سر واقعیّت با که ذهنی هر که نیست معنی آن به این امّا. است موجود، مهیا شرایط در که کند می توجه موضوعاتی

 اند شهری آرمان هایی اندیشه که دارد اعتقاد مورد این در وی. است شهری آرمان هایه اندیش و الزاماً ذهنی ،دارد ناسازگاری

. «بپاشند هم از جزئی و کلی طور به را زمان در حاکم امور و اشیاء نظم دارند میل آیند می در عمل عرصه به اههرگ»که، 

 عنصر همین»: دارد عقیده« مانهایم»و است وآرزو امید برندة جلو نیروی بر متّکی همیشه آرمانشهری اندیشۀ البته( 32:همان)

 سازمان آرزو و امید این. کند می تعیین را ها تجربه یکایک ارزش و نظم توالی که، است مسلّط آرزوی یعنی، ماهیّت اتوپیایی

 (43:همان)«ریزد می البغزمان،  از را ها تجربه حتّی، نحوة که است ای دهنده

 نگرش بر نظر، مبتنی تفاوت این گیرد،که می آرمانشهر، شکل مخالفان و موافقان تفکّر نوع دو سیاسی تاریخ، اندیشۀ در 

 اجتماع به ای عمده نقش و اند خوشبین انسان به نسبت که هستند کسانی موافقان. است اجتماع و انسان به نسبت ،انایش

  بورژوازی اندیشۀ که گیرند، گروهی می قرار جناح دو در و دارند متفاوت آرمانشهر، نگاهی دشمنان یا مخالفان دهند، امّا می

(esuernsioin )پوپر کارل»فکر،  طرز این نمایندة بزرگترین». مخالفاند ییآرمانگرا هدف با و دارند»((lsel ssppne 

 طرح هر با و کند می پیشنهاد را« کار خٌرده مهندسی» جامعه، نظریۀ نقایص اصالح برای که است اتریشی دانشمند و فیلسوف

شود،  بنیادین دگرگونی و شدید های تکان موجب و دهد قرار چرا و چون مورد آن درکلیّت را جامعه بنیاد که آرمانگرایانه

 پدید ساخته پیش الگوهای با مطابق اقتصادی ا سیاسی کوشد، نظامی می آرمانی نگرش که است باور این بر او. است مخالف

 می سرکوب را انتقادی هر حکومت این. میکند تحمیل جامعه بر را مستبد حکومتی ناگزیر به خود طرح کاربست برای و آورد

 (4934:94صیل،ا.)«کند

 پندارد می و است مخالف ،گزیند برمی آرمانگرایی اندیشۀ که ابزاری با که است( rsexios)مخالف، مارکسیسم دوم جناح 

 آرمانی جامعۀ پردازان نظریه و طراحان که، اکثر است درحالی این. است انقالبی عمل از فرار برای راهی و نگاه، تخیّلی نوع این

 نمی عمل در چه اگر دیدگاه نوع این در».نیست ممکن آرمانی شهر قوانین و اصول تمامی اجرای ،که اند واقف مسأله این بر
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 این غیر در که نمود تالش آرزوها و اهداف به رسیدن برای توان می بخشید ؛ امّا تحقّق را آرمانی جامعۀ کامل طور به توان

 (91:همان)«.داشت نخواهد وجود رشد جهت تکاپو و تحوّل صورت

 سیاسی و اجتماعی ،مذهبی ،فرهنگی اهداف شناخت راستای فرزانگان، در شهری آرمان اندیشۀ و شهرِ ادیبان آرمان شناخت 

 بعد، هستی های قدم در و شناسی انسان فراتر ابعاد آشنایی زمینۀ خود و گرفته قرار بشر تاریخ از برهه درهر ،فرد و اجتماع

 .مایدن می فراهم را خداشناسی و شناسی

هستند ؛  جستجوگر مخاطب با ارتباط برقراری درجهت نویسنده افکار و اهداف بازگوکنندة ناخواسته یا خواسته ادبی متون 

 می شامل نیز را...و اجتماعی ،مذهبی ،فرهنگی ،ادبی متون سایر و نبوده داستانی ادبیّات مختص شهر آرمان بررسی دایرة لذا

 در که است روی همین از. است متنوع متون همین در جستجو و بررسی از برگرفته یسندگاننو فکری زیربنای البتّه. گردد

 ،فلسفی  مختلف های زمینه در که را هایی نوشته همۀ و اند نشده قائل مختلف آثار بین تفکیکی ،فرعی ادبی نوع این تعریف

 .اند کرده بندی طبقه آرمانشهری ادبیّات مجموعۀ زیر ،اند آمده پدید آرمانی شهری آرزوی موضوع با و.. .و دینی ،عرفانی ،ادبی

 دیگر به پرداختن از است، لذا مقدّس دفاع رمان اخصِّ آن شکل به داستانی پژوهش، حوزة این اصلی محور که آنجایی از 

 حوزة در نشهریآرما ادبیّات تفصیل و شناسایی به بخش این در و کرده خودداری آرمانشهری ادبیّات حوزة در متون و مقوالت

 .پردازیم می داستان

 و علمی رمانهای برخی گاهی و کرده بندی طبقه(msessoy)  وهمی و خیالی رمانهای جزو را آرمانشهری معموالً داستانهای 

 از بیآثارغر تاریخی روند در .آورند می گروه این در( باشند.. .و آباد ناکجا در مانند، زندگی مضمونهایی شامل اگر)نیز را تخیلی

 برپایۀ آن ادارة که برد نام خدایی ازشهر میالدی چهارم قرن در) tsies suruosieuo))« قدیس آگوستین» شهرخدای

 را ادبی آرمانشهر یک ساختارکالسیک که غرب ادبیّات در اثر بگذریم، قدیمیترین که(گرفت می صورت مسیح آیین فرمانهای

 که، ماجرای است( نوزایی عهد انگلیسی انسانگرای)(sEssso rsen)مور توماس« یوتوپیای» گذارد، همان می نمایش به

 .دهد می شرح را Osspiso))«یوتوپی» نام به خیالی ای جزیره به سفر

 ا نس. است دوستی کند، نوع می فرمایی حکم چیز همه و کس همه بر که مور، عاملی توماس خیالی دنیای شهر، یا آرمان در 

 ضروری اینجا در نکته این است؛ ذکر آل ایده صددرصد دنیایی. یوتوپیاست ساکنان مهم مسائل از گیخانواد تفاهم و ا لفت و

 . است نبوده محال بشر برای مور آرمانی دنیای در ترسیمی معیارهای و آرمانها از بخشی به رسیدن که است

 آرمانشهری اندیشة با آثار خلق-9-9

 نمایان اجتماعی و سیاسی دهندة تکان تحوالت در یا انقالبی های خیزش دوران در شهری، بیشتر آرمان جوامع اندیشۀ در 

 ویژه آتنیها، به طبقاتی بیامان نبردهای و پلوپونز های جنگ در آتن شکست اثر بر افالطون« جمهور» کتاب.است شده

 به که است فردی اولین نوانع به افالطون همیشه ،ادب و فلسفه و علم تاریخ در. است شده نوشته سقراط اعدام و محاکمه

 است، که کرده طراحی آن ویژه خصوصیات با را فاضله مدینه جمهورش درکتاب است ؛ او پرداخته شهر آرمان به جدی طور

 ایرانی پادشاهان اندیشۀ از نیز خود ،افالطون که است درحالی است، واین گرفته قرار یونان اندیشمندان تقلید مورد ها بعد

 دالیل با باستان ایران در آرمانی وشاهی افالطون زیبایی شهر کتاب در مجتبایی اهلل فتح دکتر .است گرفته تأثیر اسالم از پیش

 توسط کشور اداره نحوة به شهرش آرمان طرح وارائه جمهور نگارش در افالطون که است کرده ثابت بسیاری مستندات و

 دانسته شهر آرمان برقراری برای والگویی نمونه را آنان حکومت ونوع داشته نظر وکوروش داریوش خصوص به ایرانی پادشاهان

 . است

 تبع به که آنهاست مذهب و فرهنگ ازنوع گرفته شرق، نشأت و غرب شهری آرمان ادبیّات در موجود است، تفاوتهای گفتنی 

 جنگ و حماسه مثال، محتوای عنوان به. است پدیدآمده محتوایی لحاظ به مشابه و عرض هم های ریشه با امّا متفاوت آثار آن

 و نموده خود جذب را بیشماری خوانندگان شرق و غرب شهری آرمان ادبیّات در که است موضوعاتی ازجمله آرمانی انسان و

 خواستها، اهداف آنها بیشتر بستر در که دید خواهیم داستانها این به نگاهی با. است کرده معرفی جهانیان به را ماندگاری آثار

 .است شده ترسیم نشیبها و فراز و سختیها با تقابل در انسانِ مبارز های آرمان و
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 nssissie ,hirneii زامیاتین ایوانویچ یوگنی از« ما» کتاب: برد نام توان می راستا این در که  کتابهایی دیگر از 

hisesiioE،لورول جرج از« 4331» کتاب ensern lUernl، «بری براد ری از« 134 فارنهایت esyuesruuey، 

  yuxlny slrsuo هاکسلی آلدوس از« نو قشنگ دنیای»، kenEieiesioky کرژیونوفسکی از« آینده از خاطراتی»

 .گیرند می قرار شهر آرمان مخالفین و منفیگرایان جزو اخیر بندیهای دسته در که هستند

 و واقعی را آرمانی شهر برخی. شویم می مواجه هحوز این در متنوعی های برداشت با شهری آرمان داستانهای بررسی در 

 دیدی با داستانها از برخی. اند شده متصور واقعیت فضای از خارج را آرزو این به بشر رسیدن بعضی و کرده تصور یافتنی دست

 را خودکامه های دولت و دیکتاتورها انسان، ظهور بر ماشین تسلّط ضمن در و اند کشیده تصویر به را آینده جوامع ،ناامیدانه

 می گرفته تمسخر به آرمانی جامعۀ ،هاکسلی نوشتۀ ،«نو قشنگ دنیای» درکتاب مثال. دانند می آینده از وحشت بر دلیلی

 اصوالً احتیاج آدمی» ،او نظر به .کند می عنوان انسان خصوصیّات و خلقیّات بر تأمل ،را کار این دالیل ،نویسنده این. شود

 ،عبادت به نیاز همه از مهمتر و است شهوت و گناه و عشق اعماق به دستیابی نیازمند انسان ،باشد خطر در و بکشد رنج ،دارد

 ،صوفیانه های اندیشه و  توهّم از ای ملغمه انسان خالصه .کرد حذف او زندگی از را وجدان  توان نمی و دارد توبه و گناه

« .کشد می او در را نیازها ماشین، همۀ وسیلۀ به یزندگ کردن ساده و است عشق و ایمان و مذهبی های اندیشه

 (4932:11.هاکسلی)

  اسالم در شهر آرمان-9-1

 آن از شده، که ذکر قرآن در فراوانی داستانی شواهد .است قرآن آرمانی شهر بررسی و اثبات جهت مرجع اولین اسالم دین در 

 . کرد اشاره.. .و هود قوم ،نوح قوم تانداس ،ذوالقرنین داستان ،مانند هایی داستان به توان می جمله

 حق و مندی قانون  -9 بشر اجتماعی ماهیت  -2 طیبه حیات -4 :عبارت است از اسالمی شهر آرمان های ویژگیمهمترین  

 می  موارد این شرح به ادامه در ستیزی که ظلم و دفاع -6 اولیاء و کامالن، پیامبران حضور -3 شهر ظاهر به توجه -1 مداری

 .    پردازیم

 :است شهر آرمان تحقق مهم های ویژگی از یکی واقع در که است آمده طیبه حیات از سخن نحل سورة هفت و نود آیۀ در 

 به خدا به مانای شرط به نیکی کار ،مرد و زن از کسی هر) «وَهُوَ مُ ْمِنٌ فَلَن حْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَۀً ذَکَرٍ أَوْ أ نثَى مِّن مَنْ عَمِلَ صَالِحًا»

 (گردانیم می ابد سعادت، زنده با و خوش زندگانی در را او ما ،آرد جای

 موهبت این به برون و درون خصم با مداوم وجهاد صالح باعمل ای عده که باشد می اختیاری دوبارة تولد همان طیبه حیات 

( طیبه حیات) تازه و جدید قدرت این و علم این»: نویسد می آیه این تفسیر از بخشی در طباطبائی عالمه.یازند می دست

 و باطل دیگری و حق یکی: کنند می تقسیم قسم دو به را واشیاء ببیند هستند که آنچه بر را اشیاء تا سازد می آماده را م من

 ارهاینگ و ونقش دنیا مادی زندگی همان که فانی باطل از قلبش صمیم دید، از متمایز ازهم را دو این م من وقتی .فانی

 وسوسه با شیطان دیگر شد خدا از عزتش وقتی و جوید می اعتزاز خدا عزت به و نموده اعراض باشد می اش فتانه و فریبنده

 که بصیرتی چشم با زیرا کند خوار و ذلیل را او تواند نمی هایش فریبندگی با دنیا و هایش هوس و هوا با اماره نفس و هایش

 (4961:134طباطبایی،)« .بیند می ار دنیوی متاع بطالن است یافته

 تمامی فطرت کند، چراکه زندگی اجتماعی باید که است موجودی انسان. کند می پیدا لزوم جامعه وجود قرآن دیدگاه از 

 بشر دهد می نشان تاریخ که هم آنجا تا و کنند می درک را معنا این انسانها تمام است ؛ یعنی، فطرت چنین انسان افراد

 در بیان بهترین با نیز کریم قرآن. است مطلب این م ید نیز آمده دست به باستانی آثار و است کرده زندگی تماعیاج همواره

 و ملل و اقوام تاریخی تقدیر که است برآمده چنین روایات و آیات از همچنین. است داده سخن حقیقت این از بسیار آیاتی

 سورة44 آیۀ در خداوند.بندند می حق حقیقت با که است میثاقی به بسته هردوره در ها برآن حاکم های سنت و سرگذشت

 که زمانی تا .کرد نخواهد دگرگون را قومی هیچ حال خدا)« .....بِأَنْف سِهِمْ یُغَیِّر واْ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى إِنَّ اللّهَ الَ یُغَیِّر  مَا»:فرماید می رعد

  (دهند تغییر را حالشان قوم آن خود
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 عدالت ،مداری حق های م لفه از توان می قبلی موارد بر افزون قرآن در خوب آل ایده جامعۀ یک های یژگیو جمله از 

 و فکر در چه ،حق از پیروی وشامل است دینی جامعه م لفۀ اولین مداری حق.برد نام دینی وحکومت گرایی قانون ،محوری

 که است شهری ،آرمانی قرآن، شهر آیات درتفسیر .باشند تهداش ناسازگاری سر آن با اکثریت اگر حتی باشد می عمل در چه

 .. و همسایگی و شهروندی حقوق ازجمله میشود رعایت آن در نیز مردم حقوق و است قانون دارای

 اساس و کرد وضع آنان برای قوانینی و شرایع( آنهاست خالق چون) میشناسد ازخودشان بهتر را انسانها که سبحان خداوند» 

 حفظ، و کریمه اخالق وسیلۀ به ایمان آن که ایمانی وسیلۀ به مگر ؛رسد نمی ثمر به قانونی هیچ و داد قرار توحید را شرایع آن

 (61: 4961طباطبائی،). «شود ضمانت توحید وسیلۀ به هم اخالق آن

کَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ  یَۀِ الَّتِیوَسْأََ لْهُمْ عَنِ الْقَرْ»:فرماید می وسه، وشصت صد آیه اعراف سوره در خداوند که همانگونه 

 «  یَفْسُق ونَ کَان وا بِمَا مالسَّبْتِ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتَان هُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ ش رَّعاً وَیَوْمَ الَ یَسْبِت ونَ الَ تَأْتِیهِمْ کَذَلِکَ نَبْل وهُ فِی

 تجاوز چرا شنبه تعطیل حکم از که پرس باز (مدین و ایله ده) بود دریا ساحل در که قریه آن از را اسرائیل بنی رسول ای و)

 نمی اصالً پدید روز آن غیر در و شده پدیدار دریا پیرامون مشارع در ماهیان شنبه روز به( امتحان برای) که گاه کردند ؟ آن

 (کردیم آزمایش نافرمانی و فسق عمل به را آنان ما گونه بدین .آمدند

 تمامی در امنیّت ایجاد قانون، سبب رعایت نشینی شهر در همچنین. دارد اشاره صیادی شغل برای قانون وجود به آیه این

 دست، امروزه این از بسیاری و موارد این که شود می مردم روزی و رزق افزایش و(واجتماعی روانی، سیاسی ،بهداشتی) ابعاد

 شهر اجتماعی بافت و مسکونی منازل طراحی و معماری ،شهر فضای چگونگی اتجزئی به اسالم در. است رسیده اثبات به نیز

 ،روحی آرامش و افزایی معرفت برای شرایط بهترین و ها آرمان به انسان نیل جهت تعاریف این تمام و.است شده پرداخته نیز

 .طلبد می بسیاری پژوهش جای که.است آمده اجتماع و خانواده در فرد روانی

 موجود باغهای بودن پرمحصول و سرسبز سبا، به سوره پانزده آیۀ نظیر آیاتی به توجه با توان می شهر عمومی فاتص جمله از 

 هُلَ وار ک اشْ وَ مْک بِّرَ قِزْرِ نْمِ وال ک  مالٍشِ وَ مینٍیَ نْعَ تانِنَّجَ ۀٌآیَ مْهِنِکَسْمَ  فی إٍبَسَلِ کانَ دْقَلَ»: کرد اشاره قرآنی  شدة مدح شهر در

 حق رحمت و لطف آیت بوستان و(باغ سلسله) دو شمال و جنوب از وطنشان در سبا اوالد برای و «ورٌف غَ بٌّرَ وَ ۀٌبَیِّطَ ةٌدَلْبَ

( نعمت وپر)نیکو شهری مسکنتان که آرید بجا وی شکر و خود خدای رزق از و بخورید( که آنهاگفتیم وبه پرنعمت همه)بود

 است( مهربان و)غفور شما خدای و است

 تأمین و کرده زایل را بوده، آلودگیها هوا پاکیزگی و طراوت حفظ محیط، ضامن در سبز فضای و درختان قرآن، وجود نظر از 

 نیز آن ظاهری صورت در که است قرآن، شهری در شده تعریف آرمانی شهر». دبو خواهد عمومی وشادابی نشاط کنندة

 نگهداری ده، راه و دویست تا هشت و دویست بقره،آیات سوره در خداوند. است هویدا توحید به دعوت و خداوند وحدانیت

 قرآن که سخنانی آن تنها و شوند سلم در داخل مسلمانان که است این آن کند، و می رابیان انسانی جامعه در دینی وحدت

 دو از سعادت و رود نمی بین از دینی وحدت گیرند، که پیش در داده نشان قرآن راکه عملی طریقه بگویند، وآن کرده تجویز

 آیات در تصرف و سلم از شدن خارج خاطر به مگر رود نمی قومی هیچ سراغ به هالکت و بندد نمی بر رخت انسانها سرای

 است شهری قرآنی شهر. است واحد فضایی دارند، نیازمند توحیدی جنبۀ که هایی مراسم آوردن جا آنها؛ به کردن وجابجا خدا

خاص،  ها، مکانهای نشانه طریق از تواند می تلقین این که شود می القا بیننده به یکتاپرستی ن، حس آ به ورود هنگام که

 (92: 4932واعظی،.)«گیرد صورت... و تزئینات

 دنیا، شدنی همین در انبیاء رسالت تمکین و تصدیق صورت در را اسالمی جامعه شهر آرمان بودن یافتنی دست آنقر واقع در 

 خداوند چنانچه.است کرده محروم جانبه همه طور به آرمانی شهر به رسیدن از را آنها آدمیان غفلت و ناسپاسی میداند؛ امّا

 وَیُمْدِدْک مْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِینَ وَیَجْعَل*مِّدْرَارًا یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَیْک م*رَبَّک مْ إِنَّهُ کَانَ غَفَّارًا ر وافَق لْتُ اسْتَغْفِ»:فرماید می نوح قوم به خطاب

 خدای بسیار او که طلبید آمرزش و کنید توبه خود خدای درگاه به مردم ای گفتم باز» «*لَّک مْ أَنْهَارًا لَّک مْ جَنَّاتٍ وَیَجْعَل

 مدد متعدد پسران و بسیار مال به را شما و. کند نازل فراوان (خشکسالی از پس) شما بر را آسمان باران تا ایست زندهآمر

 (41-44-42/نوح) «کند عطا شما به جاری نهرهای و خرّم های باغ و فرماید
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 عواملی و کرده بشرتأکید یراهنمای و درست مسیر تعیین بشری، جهت جوامع در کامالن و رسوالن حضور بر کریم قرآن   

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ وَ »:فرماید می که داند؛چنان می انسان وکمال رشد موجب را صالح وعمل تفکر، ایمان و مثلِ علم

 از البته کند پیشه نیکوکاری و آورد ایمان قیامت روز و خدا به حقیقت روی از کس هر «عَمِلَ صَالِحاً  فَلَهُمْ أَجْر هُمْ عِندَ رَبِّهِم

 (62/ بقره) یابد نیک پاداش خدا

 می آن براساس که است اخالقی دستورات و اصول از آکنده کریم قرآن .است بشر سعادت رسالۀ قرآن پیداست که طور همان 

 ومبنای اصول قرآنی نشهرآرما در. کرد ارائه مطلوب اخالقی جامعۀ ریزی پی برای را سیستم و برنامه دقیقترین و بهترین توان

 شده بنا انسانها مدنی حقوق حفظ و جامعه کلی عمومی، سیاست اجتماعی، اقتصاد اخالق مبنای بر اسالمی شهر گذاری پایه

 . هستند شهر کلی وحدت بخش انسجام آنها همگی که است

 مهمترین از انسانها تعالی و کمال هب دستیابی و است برقرار همیشگی و محکم پیوند اخالق و سیاست بین اسالمی دولت در 

 خداوند به بیشتر موعود، قرب حکومت از شیعه هدف گفت، مهمترین میتوان چنانکه. است شهر آرمان مدیریت های دغدغه

 و گرفته دست در را( حکومت) جامعه کند، مدیریت ظهور و رسیده پایان به دوازدهم امام غیبت که زمانی .است جهانیان

 می انسان تکامل دورة را آن و کرده اشاره آن ، بهو اهل سنت شیعه احادیث و قرآن که ای دوره. یابد می تحقق فاضله مدینۀ

 در واقع.شود می دمیده ها انسان روح در معرفت و رسد می تکامل به و رشدکرده ابعاد تمامی در انسان که ای دوره. دندان

 جهانی جامعۀ طرح که اینجاست در و یابد می دست رستگاری به آدمیموعود،  ظهور با و دارد خجسته فرجامی بشری تاریخ

 . گردد می مطرح نیز مهدوی

مانند،  روند می شمار آسمانی، به کتابهای جزء که درکتابهایی تنها نه( موعود) آخرالزمان دهندة نجات» و شهر آرمان مسئله» 

 و براهمه مقدّس کتابهای در بلکه است آمده عیسویان انجیل و آن ملحقات و تورات نامه، کتاب جاماسب و پازند و زند کتاب

 نیرومند موعود چنین انتظار در و رادارند اعتقاد وادیان، این ملل ارباب همۀ. است شده اشاراتی موضوع این به نیز بوداییان

 نجات» معنی به« وشیانسس» نام به را او زردشتیان. شناسد می مخصوصی لقب با را ملّتی، او  هر. نظری، هستند از غایب

 یاد« منتظر مهدی» نام به ومسلمانان« موعود مسیح» نام به ، عیسویان«میکائیلی سرور» نام به ، جهودان«جهان دهنده

 (63: 4933امینی،.)«میکنند

  در را جهان ادارة زمام و رسد می حدکمال بشربه که عصری. کنند می بینی پیش درخشان عصری را موعود عصر شیعیان» 

 کلی طور به. است امان در و منزه ورزی غرض و اشتباه، خودخواهی و خطا هرگونه از بینندکه می معصوم امامی توانای دست

 انتظارش در ،کرده مجسّم را توحید حکومت تاریک، عصردرخشان عصر همین در و برخوردارند امید بزرگ موهبت از شیعیان

 شهر ،عدالت شهر ،اسالمی شهر آرمان» (43: همان.)«میسازند آماده جهانی بانقال این برای را خودشان و برند می سر به

 الهی خلیفۀ مقام در انسان واقعی شأن تحقق شهر امن ؛و شهر ،شکر شهر ،اصالح تذکر، شهر و ذکر شهر ،پاکی و طهارت

 می ارائه را شهری آرمان حتمی تحقق وعدة ،موعود بهشت و واقعی دارالقرار از هجران در آدمی بر تذکر عین در اسالم.است

 «پذیرفت خواهد عینی نمود(ع) موعود مهدی اهلل بقیۀ حضرت دوازدهم امام دولت سیطره در آن کالبدی صورت که دهد

 (499:4933 ،دیگران و مطلبی)

 علوم  ملتکا و شمولی، رشد جهان به توان می الزمان آخر اسالمی شهر آرمان های گی ویژ و صفات ترین برجسته جمله از 

 معنای به عدالت برقراری ،شهود و غیب عالم نیروهای به اتصال،جهانی آرامش و صلح ،ها انسان معنوی و عقلی رشد ،ناشناخته

 .برد نام..و واقعی

 امروز شهردرجهان آرمان-9-0

 عنوان به را قتِ احتمالیزرّینِ  مو عصر توان نمی و اند نبوده یافتنی دست تاکنون غرب در چه و ایران در چه ها شهر آرمان 

باشند؛  می آرمانی جامعۀ به یابی دست راه دنبال به جوامع که است است، این مشخص آنچه آما .آورد حساب به آرمانی شهر

 وضعیت گزینه، نابودی تنها ،مطلوب جامعۀ به رسیدن برای که باورند این بر ای عده. مختلف و متنوع بسیار های گاه نظر با اما

 به گام آرمانی شهر که اعتقادند این بر نیز باشد ؛ گروهی می الزم نیز ...و خشونت ،استبداد، جنگ حتّی گاهی و ستا کنونی
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مذهبیِ   فرهنگی ساختار و گروه، ایدئولوژی هر متفاوت های روش اساس و پایه .رسید خواهد انجام به بردباری و باصبر و گام

 راطرح مطلوب شرایط به رسیدن نقشه ،روی پیش های گزینه به توجه با هرکدام رهبر یا مدیر که بود خواهد مربوطه قشر

 که کشوری هر و است کشور، متفاوت هر ایدئولوژیهای به توجه با جهان در آرمانی نظام. کند می دهی جهت و کرده ریزی

. داند می بشری بیعتط مطابق و راهگشا را آن و کند می حمایت خود ایدئولوژی از است جهانی نظم برقراری مدعی

 :کرد خالصه مورد چند این در را شهرها آرمان مشترک ویژگیهای

 .است کمال سوی به اجتماع پویش سبب که آرمانی جامعۀ ذهنی طرح با آن سنجش و موجود وضع از انتقاد-4

 .شوند می پاک جامعه به فساد ورود باعث که بیگانگان ورود از جلوگیری-2

 .دارد عهده به را جامعه هدایت و کنترل که شهر آرمان یقال مدیر و رهبر وجود-9

 .گردد می برقرار شهر هر تعریف بنابر که برابری و عدالت-1

 . شدهاند وضع آرمانی اهداف اجرای جهت که نظم و قانون-3

 .دارد وجود که نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی امنیت-6

 .دارند وجود هبرجست شکل به که هرفرهنگ اخالقی ارزشهای -3

 او آثار و امیرخانی رضا نامه زندگی به نگاهی-1

سردبیریِ  تیمدّ او .باشد می شریف صنعتی دانشگاه از مکانیک مهندسی التحصیل ، فارغ4932سال  متولد امیرخانی رضا 

 او. است انقالب از پس وزامر نسل به متعلق امیرخانی. دارد خود پروندة در را پایداری ادبیات نویسندگان ، ارگان«لوح» سایت

 و کردند تجربه را آثارش و جنگ شرایط تدریج به و نداشتند حضور جنگ در مستقیم طور به که است نویسندگانی جمله از

 جالل جایزة نامزد و. 33 سال در پور غنی جبیب جشنوارة اول جایزة برندة« بیوتن» رمان .است آورده پدید درخشانی آثار

 به مسافرت دلیل به امیرخانی البته. است ایرانی مهاجران موضوع به مربوط که او جذاب و پرفروش ثارآ از یکی. است شده

 آمریکایی شهری زندگی فضای تحلیل به خوبی به توانسته که  است داشته آشنایی آمریکایی زندگی فضای با نزدیک از آمریکا

. «بیوتن»، «نشا نشت» ،«سیستان داستان»، «به از»، «او من»، «ارمنی ناصرِ»،«رمیااِ»:از عبارتند او های کتاب برخی .بپردازد

 . «قیدار» ،«کابلستان جانستان»، «نفت نفحات» ،«ها سرلوحه»

 کهن با چیزی هر از بیش ساله هشت جنگ»: گوید می ایران مقدس دفاع داستانی ادبیات الگوهای دربارة امیرخانی رضا 

 مرگ نفوذ و دارد ارتباط عاشورا واقعۀ با ادبی گونۀ این چیز هر از بیش و است داشته رابطه ایران فرهنگ و تاریخ الگوهای

 و شاهنامه به و گذاشت فراتر هم این از را پا میتوان امیرخانی گمان به ولی ؛کرد حس و دید آثار این در توان می را باوری

 این بینید کنید، می آن از درستی لوژیکایتمو ترجمۀ و کنید بررسی را مثالً کیومرث اگر شما. رسید ایران حساس الگوهای

 ایران فرهنگ با قدیم از الگوها گونه این. ایم داشته خود با همواره را الگوها این و است میرنده حیمائت، زنده معنای به واژه

 نظر به. تنیس جدا اینها از هم ما معنی، جنگ بدین. است شده حذف آرام آرام شیعی فرهنگ با آنها متعارض نکات و بودهاند

 به مرگ به اینکه. است آگاهی مرگ باور رسیم می آنها به جنگ داستانی ادبیات با ارتباط در را ما که باوری مهمترین من

« .است مقدس دفاع ادبیات آیینی عنصر مهمترین عنوان به این کنم می فکر من. کنیم نگاه کردنی زندگی چیزی عنوان

 ( 4933:224دیگران، و حنیف)

 این که است معتقد و داند می س ال این طرح زمان تابع را جنگ و  مقدس دفاع داستانی ادبیات جایگاه یرخانیام رضا»

 ویژه جایگاه  مقدس دفاع داستانی ادبیات هشتاد دهۀ اواسط در امروز امیرخانی نگاه از. دارد زمان همان خور در پاسخی س ال

 گونه سایر از بیش ادبی گونۀ این به هشتاد، اقبال دهۀ اوایل از»:گوید می او. ددار داستانی ادبیات های گونه سایر کنار در ای

« .شود می جنگ داستانی ادبیات رشد باعث امر بشنوند، همین جنگ از هرچیزی از بیش دارند دوست مردم. بود ها

 حواشی و اثر این ا، جذابیتآمریک جامعۀ در شخصیتی مختلف های تیپ از نویسنده آمیز انتقاد بیان و روایت (433:همان)

 را واقعیت و تخیل از ترکیبی پسانوگرایی های رمان مانند رمان این. کند می برجسته بیشتر را شهر آرمان تربیتی و شناسایی

 .گذارد می نمایش به
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 بیوتن رمان به نگاهی-0

: 3 پیشه، فصل: 1 فصل مسکن،: 9 پنج، فصل فصل: 2 یعنی، فصل: 4 فصل: است شده تشکیل فصل 3 از بیوتن رمان

 مراثی:3ژنتیک،فصل:6زبان،فصل

 :شود می گفته که سرزمینی. شود می آغاز نیویورک کندی.اف.جِی فرودگاه به " ارمیا" اصلی شخصیت ورود با رمان 

 دید؛ یعنی نخواهد را آسمان دیگر که هست سرگرمی و تفریح اسباب زمینش روی قدر آن که جایی. «هاست فرصت سرزمین»

 گداهای با مقایسه در و نوعی به هم( ها سیلورمن) آمریکایی متکدیان حتی. شد خواهد سرگرم مدرن زندگی و تفریحات آن اب

 و است ایران یادگار که شود، سنتی می مدرنیته و سنت بین ذهنی درگیری دچار آغاز همان از ارمیا. هستند ایران، مدرن

 شهید جنگ زمان در او رزمان هم تمام .است رمان، جانباز اصلی شخصیت ارمیا .کند می تنفس هوایش در حال که ای مدرنیته

 رفته می ،است شده شهید او جای به کند می فکر که خصوص، سهراب به آنها مزار سر بر ها شنبه سه درایران او. اند شده

 به شرکت یک همراه به که است االصلی ایرانی آمریکایی آرمیتا.کند می مالقات را آرمیتا نام به دختری شهدا مزار در. است

 آمریکا به ارمیا که گذارند می قرار هم با دو آن .دهند انجام مزارشهدا در عمرانی کارهای است قرار ها آن .است آمده ایران

 در درست. کنند می ازدواج فطر عید اند گذاشته هم با که قراری طبق آرمیتا و ارمیا. کنند ازدواج درآنجا تا کند مهاجرت

 پیدا برای و است سوزی نگران دیگران از بیش ارمیا .کند می ترک را اش خانه( آرمیتا رقاصۀ دوست) شب، سوزی همان

 در ارمیا .شود می دستگیر و قتل به متهم ارمیا مدارکی و دالیل به بنا و کند می کشی خود سوزی اما .افتد می راه کردنش

 از سر حاال که است جنگ سابق فرمانده مهدی حاج. برد می شرکتش و(  یتاآرم رئیس) خشی واقعی چهره به پی دادگاه

 و مهدی حاج. است شده آمریکا در ارمیا حضور متوجه اتفاقی طور به و است تاکسی راننده و آورده در یورک نیو خیابانهای

 .شوند نمی موفق ولی ؛بیابند ارمیا برای وکیلی تا کنند می تالش آرمیتا

 - شخصیت و( اسرائیل از پیامبری نام ارمیا) کند می معرفی پیامبرگونه و مقدس شخصیتی را ارمیا داستان ولط در نویسنده 

 ادامۀ در بیوتن رمان در ارمیا شخصیت. نیستند داشتنی دوست های شخصیت نویسنده دید از خشی و دار میان مثل های

 نوعی با ما ها نام اکثر انتخاب برای. دارد اذعان دو این بودن یکی هب امیرخانی و است آمده وجود به شخصیتِ رمانِ کوتاهِ ارمیا

 کاندومینیوم ِشماره در که ای گنده جیسن، عربِ شکم البته» :شویم می جذاب، مواجه و توجه درخور زبانی های بازی از

 نفر یک تو یعنی اِرمی. رَمی زریشۀاست، ا فعلِ امرِ مثنا ارمیا: گوید کند، می می زندگی آرمیتا آپارتمان باالی درطبقۀ بیست

 ( 46: همان)«...بیاندازید تیر نفر دو شما یعنی بیانداز، ارمیا تیر

 جز گزیند، به می بر ها شخصیت برای نویسنده که هایی نام« بیوتن» ، دررمان(معناشناسی یا) شناسی نشانه بحث به توجه با 

 از ای نمونه دال و است مجاورت مدلول و دال بین رابطه که چرا .گیرند یم قرار «نمایه» شمار در بودن، گاهی «نماد»و «نام»

 .است افزایی معرفت دنبال به و گونه پیامبر فردی که اوست شخصیت با متناسب که «ارمیا» مثالً نام. باشد می مدلولش

. است گرفته انجام صورت دو به که باشد می کلمات با جذاب زبانی های بازی رمان این در جدید رویدادهای جمله از همچنین

 حروف امالی یا و حروف بین فاصلۀ کردن پیش و پس با اینکه یا و کرده منتقل خواننده به معنا چندین کلمه یک معموالً از

 به بارها متن طول کتاب، در نام به پرداختن مثالً در. است کرده متواری مخاطب ذهن به را برداشت چندین آن معنای در

 (. 933:همان) «...بی ویتامین گروه از است ویتامینی بیوتن: گوید می طبیب»: است شده پرداخته بیوتن از مختلف برداشتهای

 «...جاج ز من بیوتن در کنیم می گی زنده همۀ ما. .است، الملل ملۀ که متحده ایاالت در صورت هر به»

 « !بُیُوتِن؟»: پرسند می تعجب با شود می شان حالی عربی کمی که بیل و ارمیا»

 (. 116:همان)« ...زجاج بُیُوتٍ، بیوتٍ من أعنی! عفواً عفواً »: کند می عذرخواهی جین»

 « ...الوتین تن و... الوتین قطع یعنی تَن و. گردن رگ یعنی وتین»

: ستگری آرام« »بزنی؟ حرف من با کلمه دو افطاری دم توانی نمی... وتین بی و وتن بی»: گفت سالم جای به آرمیتا

 (.433:همان)« !وتن بی... حرف... حرف»

 ( 433:همان)« ...است درست همیشه وطن بی روزة. ندارم وطن»
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 (.31:همان)«....است شکسته نمازش هم خودش درخانه حتی وطن بی»

 (4933:33غفاری،)« است( وطن بدون) tan   va eiرمان،   این نام هوانش در غالب وجه» اما

 برای بیشتر رسد می نظر به و رسد نمی پسآمدرن های درمان زبانی شگردهای حد به زبانی های ازیب نوع حال، این هر به 

 در رمان این اصلی زبانی، تم های بحث از جدا. باشد طنز به پردازی الیه زیر در خانی امیر شخصی شگرد و خواننده جذب

 با زبانی های بازی به کلمه صحیح انتخاب ضمن است تهتوانس زیبائی به امیرخانی که باشد می وطن از دوری و مهاجرت مورد

امریکا،  از نابش تجربه با را ما امیرخانی رضا»مثالً  نماید یاری ذهنی ایدئولوژی و مطلب درک به افزودن جهت واژه این

 : نویسد می کتاب نام درباره او خود. کند می همراه زمینی آرزوهای سرزمین

 ای دسته دیگر تایش که خواند، وطنی هم وطن بی شود می را بیوتن. گردن رگ زدن نییع گردن، وتن رگ یعنی وتین» 

 است، می نشده فصل ابتدای وتین متوجه هنوز که مخاطبی. کنی بغلش وجود تمام با باید بلکه بگیری بهش را خودت تا ندارد

 زبان به راجع بخورد، نباید چشم تو بیشتر هک نویسد می نقطه دو تای با را کتابش اسم نمایی جلوه برای فقط که کسی: گوید

 (4934:241امیرخانی،)« !کند نظر اظهار خط و

 هدف ها واژه این تمام پس در و کند آشنا واژه یک انتخاب جوانب همۀ به را خواننده دارد عالقه امیرخانی رسد می نظر به 

 برانگیز تأمل انتخاب به باز جمالت بین در. است زودهاف ایشان کار ابتکار و جذابیت بر این که بگنجاند نیز را خود اصلی

 دنبال به همگی که شویم می. .زن، و ظنّ و ،اسم و زور، اثم من و منظور – آرتمیا و آرمیتا اختالس و اخالص – مثل کلماتی

 . اند شده آفریده مخاطب ذهن بر تلنگری

 با یو»  .دارد پسآمدرن های رمان به اشاره نوعی به  که تاس رمان  این در تجسّمی نثر وجود ،دیگر های مشخصه جمله از  

 آمریکا دالر همینطور و( آید می دارند واجب سجده که هایی آیه برای قرآن حاشیۀ در) واجبه سجدة چاپی نشانۀ از استفاده

 شخصیت طراحی در نویسنده اصلی هدف به اینها همۀ که است داشته مدرنیته و سنت بین چالش و تقابل برقراری در سعی

 است داشته کالونیو و شاید، نیکت یا و کوندرا مثل پسآمدرنی نویسندگان از امیرخانی  که مطالعاتی البته. گردد می بر ارمیا

 رمان در مثال عنوان به. گردد نزدیک اصلی هدف به تا بشود بیوتن متن وارد  ها داستان آن زمینۀ مدرنیتۀ  که شده باعث

 گوشه در را مقدس کتاب جمالت که  ،(آمیز حکمت سخنان و شعر آمیختن) کوندرا میالن سبک به توجه با نویسنده بیوتن، 

فصل  مثل ها فصل گذاری نام در طور همین و نموده اضافه حاشیه در را تصویری های نشانه ،است گنجانده متن از هایی

 یک با خوردگی گره حاصل که است فرمی از تقلید بیوتن رمان فرم .است کرده استفاده تجربه این از... .و مسکن فصل ،ِبیشه

 نگرش با مغایر و ایدئولوژیک آن گیری جهت است؛ اما آورده پدید را ای شده شناخته ژانر و است( پسانوگرایی) خاص نگرش

 (33: 4933غفاری،) «.است پسآمدرن در رایج

 زدایی آشنا در است کرده سعی غرب پسآمدرن یسندگاننو از پیروی به که است ایرانی نویسندة نخستین شاید امیرخانی» 

 مانند داستان فرا یک به را آن که هست بیوتن در نیز دیگری های خصیصه این بر کند؛ عالوه آزمایی طبع اثر فیزیکی ابعاد

 (39-33:همان)« .است کرده

 جهت( پیشه فصل) چهار فصل ایابتد در. است چندگانه های فرجام بینی بیوتن، پیش رمان خاص های ویژگی دیگر از 

 دنبال به ارمیا -2 کند می ازدواج آرمیتا با ارمیا. 4: دهد می قرار مخاطب روی پیش را گزینه چند ارمیا سرنوشت انتخاب

 می ازدواج آرمیتا با و کند می دستی پیش ارمیا اقدام از پیش خشی -9. اندازد می تأخیر به را آرمیتا با ازدواج مسئله واهی

 احترام با شوید راهنمایی داستان ادامۀ برای تا بروید بعد صفحۀ به گزینه پنج از یکی انتخاب از پس دارد تقاضا .کند

 دست بدهم را زاد آدمی یک عاقبت که است هرت شهر مگر... »زیر،  جملۀ به رسیدن با فصل ادامۀ در اما(. 413-413:همان)

 از بودن فرجام چند نشانۀ لذا. شود می گرفته پی داستان دوباره( 441:همان()؟....خوانی می کتاب و ای داده لم حاال که تو

 . آید می در تعلیق حالت به پسآمدرنی روند و رود می بین

 بیوتن رمان شهردر آرمان از هایی نشانه-1
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 جهت در رمان نای برجسته الگوهای ایستادگی و مقاومت پردازد ؛ ولی نمی مقدس دفاع و جنگ مستقیماً به بیوتن رمان 

 رمان اصلی شخصیت. باشد می آشکار خوبی گردد، به نمی ممکن پلشت های قدرت با ستیز بدون که شهری آرمان تحقق

 تصور ولی ؛نهد می قدم بیگانه دیار به آرمانی جامعه یافتن آرزوی در وی. است ظلم دربرابر مقاومت و پایداری ارمیا، سمبل

 این به رمان در که هایی نشانه به بخش این در. کند می نفی -اند کرده باور بعضی که- آنجا در را الگویی چنین تحقق پوشالی

 .پرداخت کند، خواهیم می اشاره آرزو

 انتظار فزونی و شهر آرمان این تحقق عدم از برد، نشان می فرو حیرت و بهت در را مخاطب که رمان نامفهوم و مبهم پایان -

 درآرزوی یا که دهد می نشان را کشور از خارج به کرده مهاجرت آشفته جامعۀ یک طرح تنبیو. دارد آن رسیدن فرا برای

 هایی آدم تصویر اغلب.اند شده فکری لغزش و خطا گرفتار شهر آرمان تفسیر و درتعبیر یا و هستند شهر آرمان به یافتن دست

 همین به و ،ماندن یارای نه و دارند بازگشت راه نه که دهد می نشان را مادری سرزمین از بربسته رخت و اصلی هویت از رها

 از خود معشوق به یافتن دست انگیزة با ارمیا.هستند بیگانه محیط با سازگاری از ناگزیر و نوستالوژیک حسی گرفتار دلیل

 و آرمانی انسان که است آنان به هشدار مستقیم غیر ،جمع آن میان در ارمیا حضور.گیرد می فاصله بسیار خود آباد ناکجا

 تمام روزی ها جنگ»  که است این واقعیت البته .دارد تفاوت بسیار ایشان رویکردهای و توهّمات و تصورات با آرمانی جامعۀ

 هنوز توان می را هجرت. است کردن هجرت شده سفارش ما به سخت شرایط در آنچه . ندارد تمامی هجرت شوند، اما می

 بیوتن داستان در (4933:443قیصری،)« تلخی تجربۀ چه اما. کند می تجربه وتن بی نرما در ارمیا که همچنان. کرد تجربه

 در بیوتن وقایع از زیادی بخش .کرد مشاهده توان می وضوح به اجتماعی ورسوم وآداب فرهنگ ،هویت از زیادی های جلوه

 محیط با و بایکدیگر ،خود با ها انسان قابلت و غربی فرهنگ با اسالمی و ایرانی وآداب فرهنگ تقابل و گذرد می ایران از خارج

 حاکی خود که است شده اشاره ها ملتِ ملت عنوان به آمریکا متحده ایاالت به رمان طول در.است کامالً مشهود آن در زندگی

 آرمانی، به جامعه یافتن آرزوی در رمان اصلی شخصیت. آنجاست در جهان از نقطه هر های فرهنگ متنوع انواع حضور از

 این تحقق عدم تصور و ذهنیّت و شود می متفاوت های شخصیت با مهاجران همدم و کرده، همزبان مهاجرت ایران از خارج

 .کند می تقویت مخاطبانش در را آرمانی جامعه

 همۀ از بود گاهی نمایش انگار... و وروس پوست سیاه و عرب و چینی. لولیدند می هم توی سالن در جمعیت. پربود سالن» 

 ایاالت یکون هذا،قد زماننا الی العالم االبتداء من ،گفت می عربِ آرمیتا گندة شکم همسایۀ ،جیسن که جور آن.ها ملت

 (41-3: همان.)433«! نیشنز آو نیشن ،الملل حقاً مله ،المتحده

 زندگی محل یک در اما ؛هستند مختلف های مسلک و مرام با که کند می اشاره مختلفی افراد به آرمیتا رمان، 69صفحه در  

. هستند جمع جا یک در جهان مردم همه از آن در که شهری آرمان و ها شهری جهان به دارد اشاره نوعی به و کنند می

 یک به شوی نمی محدود دیگر. ومسلکی مرام هر از. باشی داشته مختلف رفقای که گیری می یاد آمریکا توی ش عوض اما..»

 و تاشیکا همان با دوستِ آمریکایی، جیسن ِ عرب کلی با کند، خشی می رفاقت دارِ ایرانی میان با پوست جانیِ سیاه. محل

 نویسنده دیدگاه به کتاب از قسمت این در و (69: همان)« ..کرد حساب ،شود نمی دیگر که را سوزی ژاپنی، رفقای ماشیکای

 و جور های زبان این با اند ساخته چگونه را ها برج نای که ماند می در اصالتاً آدمی و» :دارد اشاره ها شهری جهان به نسبت

 که برجی و نهیم بنا خود برای را شهری بیایید گفتند و .بود لغت یک و زبان رایک تمامِ جهان و" :گوید می عهدِ عتیق.واجور

 تا نمود نزول اوندخد و "کرد؟  چه خدا و. بنشیند او جای به که  کنیم پیدا خویشتنی برای نامی تا بساید آسمان به سرش

 واین زبان یک را جمیعِ ایشان و ست یکی قوم همانا گفت خداوند و. نماید مالحظه کردند می بنا آدم بنی که را برجی و شهر

 را جا آن سبب آن از.. .نفهمند را دیگر یک سخن تا سازیم مشوّش را زبانِ ایشان و شویم نازل اکنون...اند کرده شروع را کار

 به بابل که داند نمی سنتیِ ذهنِ ارمیا ی نیمه و "..ساخت مشوّش را لغتِ تمامی ِ اهلِ جهان خداوند که زیرا ؛دنامیدن بابل

مدرنِ  ی مثلِ نیمه...است نیویورک همان بابل که کند می خیال پس! درپروردگار یعنی! " ایل باب " یعنی عبری

 (26:همان)«!ذهنش

                                                           
157

 (nation of nations)ملتِ ملت ها  
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 حریم به تجاوز و شوند می قائل انسان، احترام شأن حرمت دلیل به افراد حقوق به اسالمی شهر آرمان دریک -

 مسائل به ها حریم به احترام و فرهنگ و انسانی هویت وتن بی رمان در اما. است مومذم و ممنوع دیگران خصوصی

 فضای حریم رعایت از غرب جامعۀ گرفتن فاصله توصیفدر جهت  نویسنده و شود می محدود اقتصادی و مالی

 .داردسعی  ای جامعه چنین در حاکم فضای از مهاجرین پذیرفتن ثیر تأ و یخصوص

 افراد از خیلی آرمان شاید که فضا نآ در. نیست آشنا و غریب برای کردن خرج و ارفعت از خبری آمریکا مدرن فضای در 

ها،  روش نوع این خالف شخصی اگر و ندارد اصالً وجود یا و  رود می س ال زیر بشر اخالقی های آرمان از باشد، بسیاری

 پلیسِ زن پارکینگ، دو اند، مأمورِ جریمۀ شده جمع ها دورِ آن که مردمی»:شود می عقلی بی و دیوانگی به متهم ؛کند برخورد

 نظمِ عمومی در جرمِ اخالل به را شما توانم می .زنند می حلقه بعدی متر دورِ پارک و روند می جلوتر قدمی چند ها اسب و

-. ریزد نمی دور را پولش نرمالی آدم هیچ! 433تست سایکوالجیکال برای تان بفرستم بازداشت از قبل البته و کنم رگی دست

 (213:همان)« ...نشوند جریمه تا خواهرانم و برادران به کنم می کمک. ریزم نمی دور

 اول شخصیت بارها که باشد ها رمانآ از دوری عالمت به تواند می نیز« دید نخواهی را آسمان دیگر و» جملۀ مدام تکرار 

 ها فرصت سرزمین این به هایشان آرمان به رسیدن برای هایی آدم که چرا؛ نماید می تکرار داستان طول در را جمله این رمان

 .باشد می متفاوت اند پنداشته می قبل از آنچه با افراد این از هرکدام واقعی وگمشدة واقعیت اما اند کرده مهاجرت

 جهان در که س االتی. مطرح می شود مسلمانان دینی مسائل به نسبت خشی های افکنی شبهه بارها رمان طول در -

 متفاوت های ایدئولوژی با افراد های آرمان کشیدن چالش به شاهد رمان طول در نوعی به و است آکنده را فضا شدت به امروز

 به زد خشی» :دارد مذهبی هویت و دینی مسائل به نسبت نندهخوا نظری دیدگاه عمق افزودن بر سعی نویسنده البته .هستیم

 این که نوشته قرآنِ شما من ؟کجای برای ای شده مُسلِم ای ؟ آورده در که چیست ها بازی این!  توأم با»:وگفت آرمیتا شانۀ

 عصر)نسِ  کنکنید، مالِ دار آشکار را زینت نوشته ام، اگر خوانده را قرآن همۀ من کنی؟ سر روسری باید جوری

 (49:همان)« ..هیزبازی سیر گرم منطقۀ مردهای که است جاهلیت(تاریکی

 از نیافته دست های داستان، آرمان ادامه در و زند می شهدا های خانواده مسائل به گریزی زیبایی به ، نویسنده61صفحه   

 .شد می شلوغ ها هفته آخر. دیگر داشت تیحکم.ها بچه سراغ بودم رفته هفته وسط چرا دانم نمی..»: را روایت می کند جنگ

 های بچه گفت..بودند شده پیردخترهایی خودشان برای سال پانزده-بعدِ ده حاال که ها وهشتی ورگلِ چهل ترگل های نامزد

 بودند نکرده دق اگر که ها هشتی و چهل مادرهای"...دهد می آزارشان ناپدری ،آمده پیش گرفتاری شان برای عباسی شهید

 می کباب را آدم دل که هشتی و چهل های بچه و...کردند می  تعارفم حلوا و آمدند می جلو نداشتند خوشی وروز حال هم،

 (61: همان)«..که دارشان خش صدای و پدر  قیافۀ از داشت رنگی ته فقط که شان نامتعارف های قیافه با کردند

 به مستقیم غیر طور به قسمت دارد، دراین تحمیلی اندگانِ جنگبازم اجتماعی وضعیت از که آشنایی به توجه با امیرخانی  

 از بعضی ظاهر باید که چرا ،کند می بادرمت ذهن به را دست این از س االتی رمان این.نماید می اشاره ها آسیب این از بعضی

 بازماندگان از که وریتص د ؟چرانباش داشته ضدّیت گاهی حتی و متفاوت شان اصلی ریشۀ و رگ به نسبت شهدا بازماندگان

  است؟ متفاوت ، بسیارمبتال هستند و درگیر آن با بازماندگان خود که وآنچه است عمومی اذهان در شهدا

 این دنبال به و است افتاده دور به آن از امروز بشر که آسایشی و آرامش .دارد ای ویژه جایگاه دل آرامش مذهبی درجامعه -

 جا زمان، به و مکان هر در ،گاه بی و گاه که است جنگ، ندایی و جبهه همرزم سهراب یصدا. است درتالش همچنان گمشده

 .کند می هدیه آرامش او به که ای گذشته. کند می هویتش و متوجهِ گذشته را ارمیا ،جا ونابه

 زندگی مطلوب نآرما یافتن به مربوط که است ساری و گمشده، جاری نیمه یافتن و ازدواج موضوع و بیوتن، تم رمان در -

 معماریِ همۀ گوید می نویسنده اما..»: است ازدواج مورد در  دیدگاهشان بیان و ها شخصیت گفتگوی شاهدخواننده . شود می
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مثلِ  هایی مسلمان بچه برای .است راز نیست، معماریِ این کشفِ راز ،ازدواج .است رازی زنی هر. است گونه همین ها ازدواج

 (33: همان)« ...است تر پیچیده راز یعنی.است تر یدهپیچ معماری این ارمیا

 :گیرینتیجه-5

 روایت زاویۀ از بجا استفادة ،داستان ساختار و فرم پیرایش ،خواننده مشارکت در عمومی، موفقیت اقبال  علت به بیوتن رمان 

 دفاع های رمان سایر از تر موفق جهانی، کنونی شرایط و فرهنگ به نویسنده بیشتر توجه میزان نو، و های سبک به ورود در

 به را آرمانی جامعۀ شود؛ زیرا نمی محسوب شهری آرمان ادبیات مشخصاً جزو رمان این. است بوده خود با زمان هم مقدس

 از کند می دارند، اشاره نقش شهر آرمان  آمدن پدید در که هایی م لفه طرح به است؛ ولی نکشیده تصویر به مستقیم صورت

 دیگر و دوستی ها، نوع زشتی و ها بدی از شرایط، دوری واجد رهبر داشتن به طلبی، نیاز رفاه و خواهی، امنیت لتعدا: جمله

 .ساالری مردم وحکومت دموکراسی برپایی با مستقل حکومت برقراری و خواهی

 تحقق جهت که دیروز رزمنده .است معاصر روزگار بر جوِّ حاکم از گرفته رمان،  نشأت این در امیرخانی پردازی ِرضا شخصیت 

 دیگران دنیای به آرمانی جامعۀ جستجوی در نبرد دوره شدن سپری از گیرد، پس می قرار دشمن با رویارویی در شهر آرمان

. گردد آگاه ایشان رفته دست از هویّت از و ها کاستی از تا شود می نزدیک مهاجر متفاوت های شخصیت به و گذارد می قدم

 الگویی یافتن به را خود فاضله، اشتیاق مدینۀ آفرینش و اجتماعی عرفان سوی به فردی عرفان سیراز ان، بارم اصلی شخصیت

  .است حرکت در. دهد می نشان شهر آرمان از

 :منابع

 .ای قمشه الهی ترجمۀ، کریم قرآن -1

  .،دادگستر جهان، نشر شفق، چاپ نوزدهم، تهران4933امینی ابراهیم،  -2

 .نی، تهران ایرانی، نشر اندیشه در ، آرمانشهر4934،اهلل حجت اصیل -3

 .یازدهم، تهران چاپ، نشرعلم، بیوتن، 4934،رضا امیرخانی - 
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 .خوارزمی، تهران نشر، نادر نادری افشار و آشوری داریوش :، مترجمان(یوتوپیا)شهر ، آرمان4939،توماسمور  -11

 .پیام، تهران نشر ،حمیدیان سعید ترجمه، نو قشنگ ، دنیای4932 ،لئونارد هاکسلی آلدوس -11

 .تهران تیسا، محلی، نشر حکومت و محلی ، اجتماع4932علیرضا،  مرادی و واعظی هاشم -12
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 :مقاالت

 و ، بهار3تطبیقی، شماره  ، ادبیات«المالئکه نازک و فرخزاد فروغ اندیشه در شهر آرمان»،4932زارع،  و حیدری-4     

 33تابستان، ص

 424-432صص،، بهار23ادبی، شماره  نقد ، فصلنامه«بیوتن رمان اجتماعی شناسی انهنش»،4939، ...و سهیال فرهنگی-2

 .امروز شهروند روزنامۀ ،مهاجرت زخم تا مجروحیت زخم از، 94/6/4933،مجید قیصری-9

 ، مطالعات«پردازی شخصیت و شخصیت عنصر بر تأکید با بیوتن رمان تحلیل و بررسی»، 4933حامدی،  و گرجی-1
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، فصلنامه «بررسی تطبیقی مفهوم آرمانشهر در اندیشه سیاسی اسالم»، 4933مطلبی مسعود و نادری محمد مهدی، -3

 .6مطالعات سیاسی، شماره 
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