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«بیوتن» نوشتة رضا امیرخانی یكی از رمانهای مدرنیستی و شبه پسامدرن فارسی است که در آن
نویسنده در پی بازنمایی هویت انسان مدرن در دورة معاصزر ایزران اسزت .نظزر بزه ماهیزت و
تمرکز انسانشناختی رمان و عواملی برجسته چون نزوع نگزارش ،شخصزیتپزردازی ،نوجزویی
مضمونی و همچنین گفتمانسازی در جریانهای داستانی معاصر و اقبال خاص و عام به آن ،این
جستار بر آن است تا با روشی توصیفی– تحلیلی و تكیه بر چزارچوب نظزری تحلیزل کیفیزت
بیداری قهرمان درون مطابق نظریة پیرسون -کیمار به تحلیل روانشزناختی شخصزیتهای اصزلی 113
رمان بیوتن بپردازد .از نتای تحقیق برمیآید که شخصیت ارمیا بیشزتر در قالزب کهزنالگزویی 
«جستجوگر» قرار دارد که با ماهیت انسان متردد در میانة سنت و تجدد و هویتباختة مدرن نیز
همخوانی دارد؛ شخصیتی که در روند تردیدزدایی یا تالش برای کشف خویشتن خزویش ،گزاه
با کهنالگوی «یتیم» و «حامی» همراهی میکند؛ اما آرمیتا نمودار کهنالگوی «معصوم» است کزه
در واکنشی طبیعی همواره متكی به دیگران بویژه اقتدار مردانه اسزت تزا بزدین طریزق نزاتوانی
خویش را در بازتعریف هویتی خود بپوشاند .از میان شخصیتهای فرعی کاتالیزور« ،سزوزی» در
ردة کهنالگوی «یتیم» ناکام و تكاملنایافتهای قرار دارد که بیاعتمادی و یزأسزدگزی و نبزودن
حامی برای دفع احساس تنهایی و کهتری ،وی را به حرکزت جبرانزی -قهزری انتحزار کشزانده
است؛ کسی که باید عامل بیداری درونی «ارمیا» به شمار آید.
كليدواژهها :انسان مدرن در رمان امروز ،نقد روانشناختی رمان ،نظریة پیرسون و رمان بیوتزن،
داستانهای رضا امیرخانی.
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 .1تعريف مسأله
امروزه اثبات این نكته دشوار نیست که ادبیات آیینة آیین و مرام و بازتاب چكیدة نظزام
اندیشگانی انسان معاصر دانسته شود .عباراتی نظیر «کلید فهزم هزر فرهنگزی ادبیزات آن
فرهنگ است» (حكیمی :9353،ص )95با وجود کلیشهای شدن ،گویای واقعیتزی اسزت کزه
در نظرگاه انسان معاصر جایگیر (نهادینه) شده است؛ اما در این میان ،تحزوالت بنیزادین
دوران معاصر و پیچیده تر شدن دنیای روحزی و ذهنزی انسزانها و تغییزرات گسزترده در
ذائقة هنری و فرهنگی ،گرایش به روایت و روایتگری را در انواع گونزاگون هنزر بزویژه
در قالب رمان ایجاد کرده است؛ ظرفی که به سبب ظرفیتهزای بزینظیزرش در محاکزات
انسان و زندگی فردی و اجتماعی او به ژانری پویا و مخت برای انسزان معاصزر بزدل
شده است و به قول روالن بارت «کلید شناخت جهان» (به نقزل از احمزدی :9303 ،ص)029
و اصلیترین دلیل فریدریش هگزل در تلقزی حماسزة انسزان بزورژوازی از رمزان (نقزل از
ایرانی :9332،ص )933به شمار میرود .تأثیرپذیری از همین نگاه تزاریخگرایانزه« ،گئزورگ
لوکاچ» را نیز به این باور رسانده است که رمان را حماسة فزردی معاصزر بنامزد (نقزل از
موقن :9303 ،ص)50؛ زیرا بهترین قالب برای مطالعة انسان معاصر و بزازنگری تجربزی در
احوال ،افكار و رفتار او بزه شزمار مزیآیزد و چگزونگی شزكلگیزری طبقزة متوسزط و
جدالشان را برای تحقق آرمانهای سیاسی -اجتماعی و نظام اقتصادی خزویش در جهزان
به تصویر میکشد؛ با این حال ،میان انسزان عصزر حماسزه و انسزان معاصزر تفاوتهزایی
بنیادین وجود دارد.
چنانكه ویژگی عصر حماسه این است کزه هنزوز دریزافتی از جهزان درون وجزود
ندارد و روح هنوز با خود بیگانه نشده است؛ بنابراین به جسزتجوی خزودِ خزویش
برنمی آید .میان خدایان و انسان فاصلهای ناپیمودنی نیست .زندگی مدرن در حزالی
که جهان را وسعت بخشیده ،شكاف میان مزن و جهزان را -کزه در عصزر حماسزه
وجود نداشت و پس از آن پدید آمد -عمیقتر کرده است ...انسزان نزو دیگزر ماننزد
انسان عصر هومر جهان را خانة خود نمزی بینزد.در عصزر نزو ،فزرم ادبزی کزه ایزن
بیخانمانی فراباشی (ترانساندانتال) را بیان میکند ،رمان است (همان.)50 ،

اگر شخصیت را «مهمترین عنصر منتقل کننده تِمِ داستان و مهمتزرین عامزل طزرح»
(یونسی :9341،ص )05در رمان معاصر بدانیم و بپذیریم که «الگوی گزینش [هر] نویسنده،
تابعی از شخصیت اوست» (موقن :9303 ،ص ،)04بزی گمزان تمرکزز و توجزه بزه کیفیزت
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انعكاس شخصیتها میتواند بازگوکنندة واقعیتهایی از دنیای بیرون و درون انسان معاصزر
از جمله خودِ نویسنده باشد؛ به دیگر سخن ،پیوندی ناگسستنی بین روحیات و ویژگزی
روانی انسان مدرن و نویسنده با شخصیتهای ساخته شده داستان او وجود دارد که خود
تابعی از چنین فضا و بازیگر یا کنشگر آن به شمار میرود.
نظر به اهمیت این نوع ادبی یعنی رمان در شناسایی اوضاع جوامع انسزانی و ترسزیم
وضع روانی آدمها در نظام تقزابلی ناشزی از مدرنیتزه ،ضزرورت بزازنگری در رمانهزای
مدرنیستی بیش از پیش آشكار میشود .بیشك در میان داستاننویسزان متعهزد معاصزر،
جایگاه رضا امیرخانی بسیار حساس است؛ چراکه نگارش رمانهایی چون «بزیوتزن» در
برجستهنمایی دردها و بحرانهزای روحزی-روانزی و تعارضزات و تناقضزات رفتزاری و
اخالقی انسان تعلیقی میان «جامعة سنتی و جامعة مدرن» ایران معاصر نقشی انكارناپزذیر
دارد؛ لذا بازخوانش علمی و واکاوی روشمند این رمان نهتنها میتواند تصویری روشزن
از دغدغه های جامعة در حال گذار ایران به نمایش گذارد به بازنمایی نظزام یزا سزاختار
انسانی آن نیز میپردازد .از آنجا که رمان پراستقبال «بیوتن» با رویكرد مدرنیسزتی و بزه
مدد ابزارهای سبك پسامدرن نوشته شده و نویسنده در آن تالش کرده است از رهگزذر
قراردادن شخصیتهایی با پیشینة سنتی در جامعة متجدد و مدرنیته بزه ترسزیم جهزانگری
انسان ایرانی معاصر بپردازد ،میتواند بهترین الگزو بزرای نمزایش فزرم روحزی -روانزی
طیفهایی خاص از مردم ایران در رویارویی با دگرگونیهای پرشتاب و خیرهکننزدة جهزان
معاصر به شمار آید که محصول و محصور قهاریت فناوری است.
از دیگر سو از آنجا که نظام انسانی و ارزشی طزرح شزده در رمزان بزیوتزن کزامالً
یكپارچه و متناظر با یكدیگر است ،نگرش ساختاری به نقش شخصیتهای رمان به القزای
درونمایة اصلی داستان نیز کمزك مزیکنزد؛ درونمایزهای کزه بیشزتر رهزاورد کنشزها و
واکنشهای روحی-روانی شخصیتهای داستان است .روشن است چزون مهمتزرین وجزه
انسان معلق و مردد در مرز سنت و مدرنیته ،ساحت روحی و روانی اوست بزرای تبیزین
و تشریح موقعیت انسان مدرنزده ایرانی ،بایست به مبانی تحلیل روانشناسانه متكی بود؛
لذا در میان رویكردهای روانشناختی موجود ،شگرد تحلیل روانشناختی پیرسون-کیمزار
که ظرفیتهای عملیتر و عینیتری در بازنمایی ویژگیهای روحزی -روانزی اشزخاص دارد،

اساس بازنمایی کیفیت مناسبات عاطفی و روانی انسان ایرانزی انعكزاس یافتزه در رمزان
قرار گرفت.

111

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،10شماره  ،42زمستان 1392

111
111

 .2پيشينة پژوهش
استفاده از رویكردهای روانشناختی در تحلیل شخصیتهای داستانی با ورود مبانی نظری
فروید ،آدلر ،یونگ و  ...در عرصة ادبیات تقریباً به رویكردی عادی در نقزد روانشناسزی
متون تبدیل شده است؛ اما در میان علم روانشناسی گاه رویكردهای عملزی و کزاربردی
هست که کمتر در حوزة نقد روانشناختی آثار ادبی شناخته و استفاده شده است .یكی از
این شیوه های علمی و عملی در تحلیزل روانشزناختی شخصزیت ،رویكزرد کزارول.اس
پیرسون و هیو.کیمار با عنوان «کهنالگوی بیداری قهرمان درون» است کزه سزابقهای در
عرصة پژوهشهای ادبی ایران ندارد .با اینكزه تحقیقزاتی دربزارة زمینزة مزورد نظزر ایزن
پژوهش یعنی رمان «بیوتن» رضا امیرخانی از زوایایی چند صورت گرفته اسزت؛ ماننزد
«پسامدرن تصنعی نقد و بررسی شگردهای فراداستان در رمزان بزیوتزن» ( )9331چزاپ
شده در مجلة نقد ادبی و «بررسی و تحلیل رمان بیوتن بزا تأکیزد بزر عنصزر شخصزیت و
شخصیتپردازی» ( )9331چاپ شده در مجلة مطالعات داستانی ،هیچ اثزری دربزارة نقزد
روانشناختی-مدرنیستی رمان بیوتن بزویژه بزر اسزاس نظریزة «بیزداری قهرمزان درون»
پیرسون-کیمار انجام نشده است که میتواند رویكردی کامالً تازه در حزوزة نقزد ادبزی
به شمار آید و موجبات گسترش پژوهشهای علمی را در حزوزة بینارشزتهای در ادبیزات
معاصر و حتی کالسیك مهیا سازد .افزون بر اینكه رویكرد این جستار ،آسیبشناسزانه و
ناظر بر بازنمایی وجوه روانی طیفهایی از جامعة ایرانی است که در تقاطع میان اقتزدار و
فروپاشی گرفتار گشتهاند یا بكلی خود را باخته و به بیگانگی و بیهویتی رسیدهاند.
 .3چارچوب نظري پژوهش
این پژوهش به شیوة توصزیفی -تحلیلزی مبتنزی بزر مبزانی نظزری تحلیزل روانشناسزانة
شخصیت پیرسون-کیمار تدوین میشود و به سبب تأکید بزر کشزف ویژگزی روانزی و
بازتعریف موقعیت انسان در جامعة نیمه سنتی و نیمة مدرن در جرگة روشهای تحقیقات
میانرشتهای و تلفیقی روانشناختی -هرمنوتیكی قرار میگیرد و تالش میکند بزه کمزك
نشانههای سبكی (ویژگی مدرنیسزتی و پسزامدرنی نویسزنده) و دادههزای روانشناسزانه،
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زمینههای تأویل الیه های معنایی متن را برای خوانندگان فراهم سازد؛ زیرا همزان گونزه
که « خواندن هر متن ،سفر ذهن خواننده به جهان متن و هر سفر جدیزد ،کشزف دنیزای
تازه است» (ر.ب .احمدی :9303،ص )432و سفر به دنیای متن و ایجاد گفتگو میان اثر ادبی
و خوانندگان در هر دورة معین به سبب نوع تأثیر اثر ادبی بر «آگاهی جمعزی» متفزاوت
خواهد بود ،این پژوهش تالش میکند به کمك نشانههای درونمتنی و برونمتنی مزؤثر،
خوانشی جدید و البته نزدیك به متن رمان «بیوتن» عرضه کند.
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 .4كيفيت بازتاب انسان در رمانهاي مدرنيستي
ادبیزات داسزتانی امزروز بزا کلیزدواژههزایی متناسزب و متنزاظر بزا تحزوالت فكززری و
اجتماعی–فرهنگی معاصر همراه است که آن را از دورههای گذشزته متمزایز مزیسزازد.
الهامگیری از انگارههای اومانیستی یكی از این کلیدواژههای مهزم و تشزخ بخزش بزه
ادبیات داستانی معاصر به شمار می آید که دائماً با توجه بزه تغییزر و تحزول بنیزادین در
نگاه معرفتشناختی انسان جرح و تعدیل مفهومی یافته و مزییابزد؛ چنانكزه در ابتزدای
عصر پیدایش رمان یعنی اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم (نزك .ایرانزی:9332 ،ص
 ،)925انقالب صنعتی موجب شد که داستاننویس بزه بازنمزایی انسزان پویزا بزا ارادهای
معطوف به آزادی بپردازد؛ آزادیای که ناشی از تناقضات وجودی و نشأت گرفته از این
واقعیززت اسززت کززه «او نززه واجززد سرشززتی حاضززر و آمززاده ،بلكززه واجززد سرشززتی
پرومته ای=[1سیال] است» (نصر:9334 ،ص .)039شارل دوبول ،0فیلسوف فرانسوی نیزز بزا
تصریح این واقعیت و تشبیه انسان حكیم به پرومتئزوس ،ویژگزی عصزیانگری حكمزت
(خرد جدید) را در آدمی برای تغییر سرنوشت خویش ابراز مزیدارد (همزان 039،و .)030
اما بتدری با تقویت نگرش ناتورالیستی و تأکید بر جنبههزای تراژیزك و منفزی زنزدگی
انسان و جهان پیرامونش ،رماننویس بیشتر به توصیف انسزانی پرداخزت کزه بیشزتر بزا
بدبینی و بی ارادگی حاصل از جبر ژنتیك و محیط ،مقهور وضعیت تحمیلی و تقدیر بزه
بازیگری منفعل و ایستا بدل شده است (فورست و اسزكرین :9335 ،ص .)00عقیده بزه جبزر
در نگاه آنان به جبر بیولوژیكی محدود نبود و جبر اقتصزادی و اجتمزاعی را نیزز شزامل
می شد؛ بر این مبنا معتقد بودند در دنیایی که عقیدة «تنازع برای بقا» حاکم است ،ضزعفا
پایمال اقویا و محكوم به نابودی هستند (مقزدادی :9303 ،ص .)522تصزور ناتورالیسزتی از
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انسان ،چنان تصزویری مغشزوش ،وحشزتناب و مغرضزانه اسزت کزه نزهتنهزا انسزان را
موجودی ضعیف و بیاراده نشان می دهد ،آزادی خودِ آنان را نیز در تبیزین روحیزات و
توصیف صحنهها و شخصیتها و رفتارشان از بین میبرد.
واقعیت این است کزه انسزان مزدرن ،پیامزد نگزرة انسانشزناختی مكتزب رئالیسزم و
ناتورالیسم ا ست؛ با این توصیف که بیشتر در بین نگاه انسان بزااراده رئالیسزتی و انسزان
مفلوب و بیا راده ناتورالیسم معلق است؛ به همین سبب رمان مدرن «بین گزرایش خزود
به رئالیسم ،شرح و گسترش تجربی جزئیات و توهم رویدادگی 3از یك سزو ،و عناصزر
دخیل کنندة خواننده در توهم واقعیت از سوی دیگر ،همواره تبادلی پیچیده برقرار کزرده
است» (فلچر و بردبری :9333 ،ص .)35برای انسان مدرن ،واقعیت دستنایافتنی شده اسزت
و این مسئله زمینه های فروپاشی شخصیت را نیز بزرایش بزه دنبزال دارد .ظزاهراً از ایزن
روست که «در آثار مدرنیستها انسان به رشتهای از تكهپارههای تجربی بزیارتبزاط تنززل
می کند و به همان اندازه برای خود غریب و دربناشدنی مزیشزود کزه بزرای دیگزران»
(موقن :9303 ،ص)02؛ لذا اغلب ،شخصیتهایی ناهمساز و فاقد انسجام ساختاری با جامعه،
اجتماع گریز و فاقد موقعیت اجتماعی مهم به تصزویر کشزیده مزیشزوند (هزانیول:9333 ،
ص .)03انسان معاصر به دلیل فاصله گرفتن از گوهر انسانیت و جزوهرة ازلیزت خزود از
خلوت کردن با خود و بازسازی چهرة واقعی خزود ،هراسزان اسزت .تزرس از سزیمای
واقعی خود ،او را به جمعگرایی ،بزویژه ازدحزام تصزنعی مزیکشزاند؛ امزا بزدون اینكزه
روحش با جمع باشد در میان دیگران لحظهها را سپری مزیکنزد (قبزادی و دیگزران:9312،
ص.)15
در این وادی ،آدمی با تبدیل موضوعات به اشیا ،ساختارها و نسبتهای طبیعی آنها را
نابود میکند؛ اما در این بین ،خودِ آدمی نیز همچزون موضزوعاتی کزه دگرگونشزان
میکند ،دستخوش حوادث میشود .او خود به شیئی در میان اشیا بزدل مزیشزود و
نفس خویش را در انبوه موضوعاتی گم میکند که ارتباط با آنها دیگر برایش میسزر
نیست» (نقل از وتشتاین :9334 ،ص.)923

«دومینیك استریناتی» ایزن تصزویر پارادوکسزیكال یعنزی «جمعیزت پریشزان» را بزه
«تودهای شدن» تعبیر میکند که:
وقتی مردم به صورت تودهای سازمانیافته درمیآیند ،هویت و صفات انسانی خزود
را از دست میدهند؛ زیرا توده ها از نظر تاریخی ماننزد جمعیزت در فضزا و مكزان
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هستند؛ جمعیتی بیشمار از مردم که نمیتوانند آرای خود را بزه طزور مسزتقل بیزان
کنند؛ زیرا بهعنوان افراد و یا اعضای جامعه بزا یكزدیگر ارتبزاط ندارنزد« ...انسزان
تودهای» ذرّهای مجرد است که با هزاران و میلیونها ذرّة دیگزر کزه بزه گفتزة دیویزد
وایرمن «جمعیت تنها» را تشكیل می دهند ،مانند جامعة امریكا ،هماهنگی دارد و در
عین حال از آنها قابل تمایز نیست (استریناتی :9333 ،ص.)34

روشن است پیامد غیرعادی چنین نگرش فردگرایانه و چندپارگی شخصیت ،چیززی
جز بیهویتی یا احساس بیتعلقی و سرگشتگی نیست .از این روست که
در ادبیات مدرنیستی ،داستان ،روایت رسیدن به هویت اسزت و شخصزیت در هزر
قدم بیشتر به آن نزدیك میشود؛ اما در نهایت آنچزه بزه دسزت مزیآورد ،تصزاویر
پراکندة نامعلوم است؛ اگرچه داستان همچنان ادامه مزییابزد .البتزه در نهایزت ،ایزن
روند به فرجامی مشخ نمیرسد و همچنان هویت نامشزخ بزاقی مزیمانزد و
داستان به پایان نمی رسد .ناکامل بودن در این ادبیات از پیامدهای معرفزتشزناختی
پرسش آنهاست و این واقعیت که هویت ،کل ثابزت دسزتیزافتنی نیسزت و صزرفاً
مجموعهای پراکنده و نامنظم از تصویرها و تأویلهاست (بینیاز :9330 ،ص.)910
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انسان مدرن معاصر از سرنوشتی هراسناب اسزت کزه بزه سزبب احسزاس تنهزایی و
بیگانگی بدان دچار شده اسزت؛ از همزین رو «انسزان در روایزت مدرنیسزتی ،قهرمانزان
بزرگ حماسهها ،سلحشوریهای بی ضعف رمانسزها و یزا شخصزیتهای کمزالیافتزة آثزار
کالسیك نیستند ،بلكه موجوداتی روی مرز اقتزدار و در عزین حزال فروپاشزی» هسزتند
(همان .)931 ،این فروریزی شخصیت انسان مدرن با فروپاشی جهزان بیزرون و غفلزت از
سززنتهای میراثززی همگززام و همززراه اسززت .از خودبیگززانگی سززرمایهداری مززارکس و
شیءوارگی انسان یا بتوارگی کاال (فتیشیسم) گویای همزین اتمسزفر انسزانی اسزت کزه
جهان مدرن را در خود پیچیده است؛ جامعهای که «افراد در آن در حالی که بزا یكزدیگر
زندگی میکنند نهتنها جدا هستند و با یكدیگر رقابت میکنند ،دقیقاً به این علزت کزه از
یكدیگر جدا هستند از خود جامعه یا از روابط میان خودشان نیز جزدا هسزتند» (کزولّتی،
 :9303ص.)950
در رمان مدرن پیوند تنگاتنگی میان زمزان و ویژگیهزای روحزی -روانزی شخصزیتها
وجود دارد؛ زیرا همان گونه که زمزان دیگزر زنجیزرهای متزوالی و تقزویمی نیسزت کزه
حوادث در آن روی می دهند و گاه به سبب شباهت به حادثهای خاص در زمانی ویزژه،
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شخصیت یا راوی را به یاد خاطرهای از گذشته میافكند« ،بلكه جریانی دائمی در ذهزن
فرد قلمداد می شود که در آن وقایع گذشزته دائمز ًا بزه زمزان حزال سزرازیر مزیشزود و
بازنگری گذشته با پیش بینی آینده درهم میآمیزد» (ویلیامز :9334 ،ص .)921این انگارههزا،
موجبات توجه به واکنشهای ضمیر ناخودآگاه را -که در اندیشهها و تحقیقات زیگمونزد
فروید و کارل یونگ ریشه داشت -مهیا میسازد؛ چراکه از این دیزدگاه ،ذهنیزت انسزان
تأثیرپذیر از ماهیتی چندگانه و پیچیدة خویش ،غالباً از رهگزذر گذشزته و خزاطرات بزه
تنظیم کنشها و واکنشهای خود میپردازد (همان)921 ،؛ همان گونه کزه دیویزد هیزوم نیزز
جایگاه منشأ هویت فردی را در مجموعزه خزاطرات فزرد از افكزار و رفتزار و حزوادث
گذشته میداند (وات :9334 ،ص.)39
با توجه به شكلگیری چنین پیكرهای از انسان در جامعة مدرن بزرای داسزتاننزویس
مدرن بازنمایی جدال خودآگاه و ناخودآگاه ضمیر انسان ،رسالتی انكارناپذیر مینماید و
اینجاست که انگیزشهای روحی و روانی شخصیتها هم نقطة عزیمت و هزم مرکزز ثقزل
داستاننویس مدرن قرار میگیرد .روشن است وظیفة منتقد در رویارویی بزا رمانهزایی از
این دست ،واکاوی بنیادهای اساسی داسزتانها یعنزی رمزگشزایی از گزرههزای مناسزبات
انسانی و به یك اعتبار منظومة انسانشناختی اثر است که بهزرهگیزری از شزیوههزای نقزد
روانشناختی-به علت ابتنای آن بر محور انسان -میتواند منتقد را به این مهزم رهنمزون
سازد.
 .1مباني نظري رويكرد كهن الگويي -روان شناختي پيرسون-كيمار
کارول پیرسون و هیو کیمار در کتاب «زندگی برازندة من» از دوازده کهنالگو به عنوان
راهكارهای بیداری قهرمان درون یاد می کنند که به سبب عینی بزودن و آزمزونپزذیری،
این طبقه بندی یكی از جذابترین و کارامدترین روشهای تحلیزل روانشناسزانه در اغلزب
زمینه های فرهنگی ،اجتماعی و تربیتی است؛ نظریهای کزه هزدفش بازنمزایی چگزونگی
تكوین شخصیت از رهگذر کهنالگوی «سفر قهرمزان» اسزت .از آنجزا کزه طبقزهبنزدی
تیپهای شخصیتی در نگاه او به صورت آگاهانزه یزا ناآگاهانزه تأثیرپزذیر از شخصزیتهای
اسطورهای بهعنوان پروتوتایپ 2یا نمونزة ازلزی اسزت و شخصزیتهای اسزطورهای ماننزد
ماهیت اسطورهها سیال و بیزمان و مكان است ،میتوان به کمك الگوسزازی مطابقزهای
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او به شناخت بهتر شخصیتهای رمانهای مدرن و پسامدرن پرداخت کزه غالبزاً برآمزده از
ضمیر ناخودآگاه نویسندگان به شمار می آیند .این دوازده تیپ شخصیتی عبزارت اسزت
از:
1
 .1معصوم :این تیپ شخصیتی که برساخته از شخصیت اسزطورهای «دافنزه» اسزت در
غالب اوقات اولین کهنالگویی است که ظهور و بروز مییابد؛ شخصزیتی کزه مظهزر
اعتماد به دیگران و جهان است؛ زیرا چونزان کزودکی بزرای کارهزای خزود نیازمنزد
دیگران است و زمانی که با مشزكل روبزهرو مزیشزود بزر تزالش خزود مزیافزایزد
(پیرسون :9319،ص .)34این کهنالگو غالباً باعث همراهی کهنالگوهای یتیم و حامی با
خود می گردد؛ چراکه غالباً نابودگران مهاجم ،عاشقان وسوسهگر یزا دلقكهزای شزیاد
برای او مانعتراشی میکنند (همان.)30 ،
 .2يتيم :شخصیتی سرخورده است که غالباً احساس کهتری و ناتوانی مزینمایزد .گرچزه
«شخصیت یتیم میداند وقایع خوب و بد ممكن است در زندگی هزر فزردی اتفزاق
بیفتد» (همان.)22،

واکنشهای طبیعی شخصیت «یتیم» در برابزر مشزكالت و بحرانهزا مزیتوانزد
جبران کننده باشد؛ گرچه غالباً با وجود آگاهی از راه و رسم مبارزه ،نمیتواند از پس
سختیها برآید و شكست میخورد (نك .همان.)25 ،
 .3جنگجو« :جنگجو هدفمند است و حدومرز تعیین میکنزد .نظامنامزه ایزن کهزنالگزو
اغلب شامل اصول نظم ،خودمهاری ،قاعده و قانون و دلیری مزیشزود .جنگجزو بزه
رقابت و پیكار عالقه دارد» (همان .)50،او میتواند به اهداف خویش دست یابزد و از
حدود شخصی دفاع کند .این کهنالگو ،منضبط ،مسئولیتپذیر ،ریاضتکش است و
تمایل به مبارزه برای دفاع از مزذهب و دسزتورهای خداونزد دارد (همزان .)55 ،البتزه
بزرگوارترین جنگجوها نیز از مشكالت و ضعفهای خاص خود رن میبرنزد؛ ماننزد
بیانگیزگی و ناتوانی در صمیمیشدن حتی در برابر نزدیكانشان (نك .همان.)53 ،
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او کودکی است که هیچ کس به نیازهایش رسیدگی نمیکند ،بزرگسالی است که در
چنگال ضعفهای درونی ،وقایع اسفناب ،اشزخاص سزتمگر یزا بیماریهزای جسزمی
گرفتار شده است .این افراد اغلب بدگمان میشوند و ستمدیدگی خود را توجیه ،و
یا از اطرافیان خود سوءاستفاده میکنند (همان.)22 ،
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 .4حامي :این تیپ شخصیتی الهامگرفته از شخصیت اسزطورهای «دیمیتزر» 1در اسزاطیر
یونان است« .حامیها اصوالً مردم دوست و مهربان هستند و از کمك به دیگران لزذت
میبرند .حامی تكاملیافته با محبت و صفای خود دنیا را پرانگیززه و شزاد مزیکنزد»
(پیرسون :9319،ص.)42
این کهنالگو را میتوان با تیپ شخصیتی اصالحطلزب و کمزالگرا از تقسزیمبنزدی
تیپهای شخصیتی نه گانه «اینیا گرام» برابر دانسزت .تیپهزای شخصزیتی کمزالگرا بزه
خوبی و خوب بودن گرایش دارنزد؛ راسزتی ،درسزتی و عزدالت ارزشزهای بنیزادی
آنهاست؛ نوع پرست هستند و نگران اوضاع و احوال دیگزران .بزدین دلیزل نیزرو و
تواناییهای خود را برای بهبود بشریت به کار میبرند (دقیقیان :9334 ،ص.)15
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این شخصیت «ممكن است به اسم کمك و خیرخواهی ،دیگزران را بزدون دلیزل
کنترل کند یا زیر سلطة خود قرار دهد .حامیها اغلب در مطرح کردن نیازهزای خزود
ضعیف هستند ...حامی ناآگاه و خام میتواند به جزای یزاری دیگزران بزه ضزعفها و
وابستگیهای منفی آنها بیفزاید» (پیرسون :9319 ،ص .)42وی در برابر ناتوانی ،بینوایی و
خشونت علیه دیگران به حرکت و عمل درمیآید.
 .1جستجوگر :ملهم از شخصیت «سانتیاگو» در داستان «کیمیاگر» پائولو کوئیلو است.
جستجوگر برای یافتن پاسخ کنجكاویهای عمیق و برطزرف کزردن نیزاز درونزیش
ماجراجویی میکند .او از یك سو میخواهزد همرنزگ جماعزت باشزد و از سزوی
دیگر خواستار رسیدگی و پاسخگویی به نیازهای درونی و فردی خویشزتن اسزت.
جستجوگر ،وضعیتی محدود و خستهکننده را تزرب مزیکنزد و راهزی نزوعی سزفر
درونی یا بیرونی میشود» (همان.)43 ،

این کهنالگو را میتوان برابر با تیپ شخصیتی وفاخو و وفزاجو از تقسزیمبنزدی
تیپهای شخصیتی نهگانه «اینیا گرام» دانست؛ «افرادی که در ایزن تیزپ هسزتند دارای
خصلتهای اخالقی متضاد هستند؛ هم قوی و هم گاهی ضزعیف؛ هزم شزجاع و هزم
ترسو هستند؛ اعتماد میکنند و شك دارند .خالصزه اینكزه هیجانزات و اضزطرابهای
درونی در آنها زیاد است» (دقیقیان :9334 ،ص.)029
ماجراجویی معمول قهرمان با شخصی آغاز میشود که چیزی از او گرفته مزیشزود
یا حس میکند در تجارب معمول موجود یا مجاز برای اعضای جامعزهاش چیززی
کم است ،این شخ به سلسله ماجراجوییهای خارقالعاده دست میزند تا آنچه را
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از دست داده است ،بازگرداند یا نوعی اکسیر حیزات را کشزف کنزد (کمپزل:9300،

ص.)912

 .1عاشق:
عاشقها معموالً دارای گیرایی و جاذبه ای قابل توجه هستند که از تیپ و شخصزیت
آنها سرچشمه میگیرد و دیگران را جلب میکند .عاشق میخواهد وجزود خزود را
با دیگری درهم آمیزد ،ولی چنین عملی خطر گم کردن هویت او را به همزراه دارد.
چالش روزمره عاشق حفظ تعهد از سویی و هویزت خزود از سزوی دیگزر اسزت»
(پیرسون :9319 ،ص.)04

میتواند کارافرین یا مخترع باشد که فعاالنه قوة تخیل خزود را بزه کزار مزیگیزرد.
آفرینشگر اغلب با یزك یزا چنزد نفزر برخزورد مزیکنزد کزه بزه خالقیزت احتزرام
نمیگذارند و به آن اعتقاد ندارند .این اشخاص آفرینشگر را نصیحت مزیکننزد یزا
تحت فشار قرار میدهند و از او مزیخواهنزد کزه عزادیتر زنزدگی کنزد .در نتیجزه
آفرینشگر با این چالش روبهرو میشود که چگونه میتواند خالقیت خود را به کزار
گیرد (همان.)10 ،
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برای عاشق هم تعصب و هزم بزیبنزدوباری اجتمزاعی تهدیدکننزده اسزت .وی
تكامل خود را از طریق یزاری مزردم و بزرای شزناخت انزواع عشزق از زناشزویی و
خانوادگی گرفته تا شغلی و فرهنگی به دست می آورد .او مزردم را در احیزا و ابزراز
مناسب این عشقها راهنمایی میکند (همان 00 ،و .)03
 .1نابودگر« :نابودگر میتواند فردی باشد که قربانی حادثهها و شكستها شده و خواهزان
بازسازی زندگی خویش است .از سزوی دیگزر او مزیتوانزد کسزی باشزد کزه راه و
تجربههایی جدید را در زندگیش انتخاب میکند» (همان .)43 ،ظهور این کهزنالگزوی
شخصیتی غالباً با نوعی نابسامانی ،اختالل یا تخریب غیرمنتظره همراه است و ظزاهراً
با کهنالگوی «یتیم» همراهی می کند .روایتهای مثبت نابودگر ،نشاندهندة موفقیت در
به کارگیری تغییر برای دستیابی به نتای بهتر اسزت؛ امزا هنگزام شكسزت و حالزت
منفی ،می تواند به دیگران آسیب برساند و با کنار زدن اخالق و قانون با شعار از هزر
راهی که الزم باشد به اهداف خود دست یابد (همان 30 ،و .)33
 ..1آفرينشگر :وی بنیانگذار نوآوری و خالقیت است.
آفرینشگر ممكن است پدیدآوردنده آثار ادبی و هنرهای زیبا باشزد؛ در عزین حزال

 .9حاكم« :کهنالگوی حاکم در افراد صاحباختیار و کسانی دیده میشود که مزدیریت
را میپذیرند .کهنالگوی حاکم فرصتی است برای اعزالم ریاسزت و شزكل دادن بزه
زندگیای که با ارزشهای فردی مطابقت دارد» (همزان .)922،حاکم تكاملیافته ،هنگزام
نیاز و سختی در پی خودنمایی و کنترل کارها است و در اثزر شكسزت در مزدیریت
به خودکامگی و فخرفروشی متمایل میگردد.
 .10جادوگر:
از آگاهیهای روزمره و عادی فراتر میرود و شیوههایی متفاوت و عمیقتزر را بزرای
عملی کردن کارها به کار میگیرد .جادوگر با عوی کردن پندار و برداشت خزود و
دیگران ،جهان و آنچه را به عنوان واقعیت موجود میشناسیم دستكاری میکند .کار
اصلی کهنالگوی جادوگر به دستآوردن و عملیکزردن خواسزتههزای قلبزی از راه
تغییر و به اوج رساندن افكار ،احساسات و نگرش ماست (همان 923 ،و .)921

 .99فرزانه:
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ممكن است انسانی فاضل ،استاد معنویات یا فرد فهمیده و اغلب سالمندی باشد که
به تجربه آموخته است چه چیزهایی را مزیتوانزد از زنزدگی انتظزار داشزته باشزد.
دغدغة اصلی او ارزشی است که برای حقیقت قائزل اسزت .انگیززة اصزلی فرزانزه
یافتن حقیقت یا نزدیك شدن به آن و رفع کنجكاوی و عطش ذهنی اسزت (همزان،
.)994

 .12دلقک:
شخصیت دلقك شامل کمدینها ،دلقكها ،طنزنویسها و انسانهای شوخطبعی میشزود
که شادی و خنده را همهجا با خود میبرند .دلقك میخواهد مزة زندگی را بچشد.
او معموالً راهی برای لذت بردن از کارهای ناخوشزایند یزا واگزذار کزردن آنهزا بزه
دیگران پیدا میکند .آنها معموالً کارهای ابلهانه و فكاهی انجام میدهند یزا دیگزران
بویژه اشخاص معروف را مسخره میکنند» (همان.)902 ،

این کهنالگزو را مزیتزوان بزا تیزپ شخصزیتی خزوشخزو و خزوشگزذران از
تقسیمبندی تیپهای شخصیتی نهگانه «اینیا گرام» تطبیق داد .تمایزل اصزلی افزراد ایزن
تیپ ایجاد احساس رضایت و خشنودی درونی است .افراد ایزن تیزپ مزیخواهنزد
آزادانه و شادمان و راضی زندگی کنند؛ لذا دائم در جستجوی تجربههزایی جدیزد و
لذتبخش هستند (دقیقیان :9334 ،ص.)000

تحليل روانشناختي-مدرنيستي رمان «بيوتن» برميناي نظرية «بيداري قهرمان درون»

 .1تحليل كهنالگويي شخصيتهاي رمان بيوتن
 1-1خالصة رمان با تكيه بر شخصيتهاي اصلي
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رمان «بیوتن» ،که در هفت فصل با نامهایِ فصل  .9یعنی؛ فصل  .0فصل پن ؛ فصزل .3
مسكن؛ فصل  .2پیشه؛ فصل  .5زبان؛ فصل  .4ژنتیك؛ فصل  .0مراثی نوشته شده اسزت،
داستان زندگی ارمیا معمر ،جانباز جنگ تحمیلی است کزه تمزام همرزمزان او در جنزگ
تحمیلی ایران و عراق شهید شده اند .ارمیا از تمام خوشیهای این دنیزا دل بریزده اسزت؛
سه شنبه ها بر سر مزار آنها بخصوص سهراب می رود که فكر می کند بزه جزای او شزهید
شده است .در مزار شهدا بزا دختزری بزه نزام آرمیتزا آشزنا مزی شزود .آرمیتزا امریكزایی
ایرانی االصلی است که به همراه یك شرکت بزرای اجزرای طرحهزای عمرانزی در مززار
شهیدان به ایران آمده است .این آشنایی بهانهای برای رفتن ارمیا به امریكا میشود.
داستان از ورود ارمیا به فرودگاه جی .اف .کنزدی امریكزا ،سزرزمین فرصزتها ،آغزاز
می شود .وی از همان آغاز ورود به خاب امریكا ،تضادها و تفاوتهایی عمیق بزین دنیزای
زیستی و ذهنی خود با آرمیتا و همین طور فضای حاکم در آنجا حس میکند .چالشهای
اصلی ارمیا با جامعة سرمایهداری و نظزام ارزشزی حزاکم بزر امریكاسزت؛ امزا بزه دلیزل
تردیدهایش نمی تواند در برابر هیچ یك از ایزن تقابلهزا ایسزتادگی کنزد .وی در مواقزع
گرفتاری و شدت فشار روحی و عاطفی ،دوست شهیدش «سهراب» را فرایاد میآورد و
گویا به مدد روح او از مشكالت می رهد .ارمیا به کمك آرمیتا برای امرار معاش به شغل
رانندگی مشغول میشود.
برای ارمیا روابط آزاد و بیقید و بنزد آرمیتزا بزا «خشزی» یعنزی خشزایار دوسزت و
رئیسش در روابط عاطفی و میزان عالقهمندی ارمیا تزأثیر سزوء مزیگزذارد .بزرای ارمیزا
شخصیت «سوزی» ،دوست آرمیتا و زن ایرانی االصل مقیم امریكا ،که در دیسكوریسزكو
با رقاصگی روزگار میگذراند ،مهم میشود؛ کسزی کزه بزه سزبب مشزكالت روحزی و
روانی و زندگی انفرادی در جامعة امریكا دستخوش تغییرات روحی میشود و در نتیجه
به فرار از سرنوشت خویش و انتحار میگراید .ارمیا و آرمیتزا طبزق قزراری کزه بزا هزم
گذاشته بودند در شب عید فطر ازدواج میکنند در حالی که ارمیا هنوز درگیزر تقابلهزای
درونی خویش و چگونگی کنار آمدن پیشینة سنت خود با تحوالت دنیای جدید اسزت.
درست در همان شب عروسی به ناگهان سوزی خانهاش را ترب مزیکنزد .ارمیزا نگزران

سرنوشتش از خانه خارج می شود تا بتواند او را پیدا کند .با پیدا شدن جسد سوزی -که
گویا خودکشی کرده است -ارمیا به قتل متهم و دستگیر میشود؛ امزا بزه علزت نزاتوانی
ارمیا برای پرداخت هزینه های در اختیار گرفتن وکیل مدافع و خودداری از قسم خوردن
به قرآن برای رفع اتهام ناکرده ،تالشهای آرمیتزا و دیگزران بزه سزرانجامی نمزیرسزد و
داستان ناتمام پایان مییابد.
 1-2سبک داستاني اميرخاني و بازتاب موقعيت انسان ايراني در رمان بيوتن
شناسایی سبك امیرخزانی در «بزیوتزن» بیشزتر مرهزون درونمایزة رمزان اسزت؛ یعنزی
«چالشهای انسان نیمهسنتی و نیمهمدرن در جامعة مدرنیستی در حال گذار» .البتزه فزار
از نشانههای درونمتنی بسیار که غالباً نویسنده از رهگذر شیوه «فراداسزتان» 1و «اتصزال
کوتاه» 1به خواننده عرضه و القا میکند .عنوانگذاری نمادین اثر .یعنی «بیوتن» و وجوه
گوناگون و خوانشهایی متعدد و متفاوت 9که خود نویسنده در متن رمزان ،گزاه و بیگزاه
بدان اشاره کرده است ،میتواند به برجستهتر کردن این درونمایة مبتالبه روزگزار مزدرن
کمك کند؛ چون:

121

 یادم آمد که تای وطن دسته دارد اما من بدون دسته نوشزتم ش .البتزه شزاید هزموتن من دسته نداشته باشد تا من نتوانم بگیرم ش . ...دسته مزال گزرفتن بزا دسزت
است وتن من دسته ندارد باید با همة تن آن را هاگ کرد ،بغلش کرد (همان.)343 ،
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 «بیوتن( )Bivatanمن وتن ندارم ،روزة بزیوطزن همیشزه درسزت اسزت( .امیرخزانی:9330 ،ص.)933
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توجه به همین درونمایه و درونمایههای مشابه ،چون گفتههزای خزود امیرخزانی در
نشستهای مختلف کزه «بیزوتن کتزابی اسزت کزه مزی خواهزد دشزواری دینزداری را در
آخرالزمان نشان دهد» ،میتواند ما را به نوع سبك غالب در رمان بیوتن نزدیك کند.
هنرمندی امیرخانی در رمان «بیوتن» محصول استفادة تلفیقی از سبك داستاننویسی
مدرنیسززتی و پسززامدرن اسززت .اصززرار امیرخززانی در بهززرهگیززری از برخززی شززگردهای
پسامدرنیستی ،چون قطعیت زدایی ،اتصال کوتزاه ،فراداسزتان و بازیهزای لفظزی ،تالشزی
برای ماللزدایی از روند رمان نویسی معاصر و جلب نظر مخاطبان در همراهی کردن بزا
داستان است؛ چنانكه علت رویكزرد رمزاننزویس پسزامدرن بزه فراداسزتان و بزازی بزا
صفحهآرایی و رسم الخط ،کوشش برای جلوگیری از تكرارزدگی و مزاللآوری رمزان و

تحليل روانشناختي-مدرنيستي رمان «بيوتن» برميناي نظرية «بيداري قهرمان درون»

در این نگرش شهر ،مكانی برای برآوردن همة نیازهای انسان است .در مرحلة بعد،
شهر استعاره ای از مدرنیته و فروشگاه تصزاویر غیراخالقزی مجزازی از آن در نظزر
گرفته می شود ...که مردم را با وعده بزرآوردن آرزوهزا و تصزاویری سزرگرمکننزده
مشغول میکند که از واقعیت نیز واضحترند (همان 305 ،و .)304
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ایجاد احساس همبازی و همراهی مخاطبان با نویسنده در آفرینش معنای روایت دانسزته
شززده اسززت (نززك .پاینززده :9333 ،ص .)39بنززابراین انتخززاب سززبكی میانززه مدرنیسززم و
پسامدرنیسم یا شبهپسامدرن و به تعبیر برخزی «پسزامدرن تصزنعی» (نزك .غفزاری)9331 ،
کامالً آگاهانه و از یك سو بزه قصزد نزوآوری در روایتگزری و خزودداری از مقاومزت
خوانندگان در برابر درونمایة القایی جوامع در حال گزذار چزون جامعزة ایزران معاصزر،
یعنی بازگشت به سرچشمه های بومی است و از دیگر سو تالشی برای نمایش تناقضات
انسان چندتكه شده و نیمهسنتی و نیمهمدرن ایرانی اسزت؛ لزذا امیرخزانی بزا تأکیزد بزر
عنصر شخصیت و قراردادن شخصیتهای معلق در میان تجدد و سزنت در جامعزة کزامالً
باز غرب (امریكا) تالش میکند ابعزاد روانشزناختی و کشمكشزهای متنزاق روحزی و
فرهنگی آنها را بازتاب دهد؛ انسانی که بزیش از هزر چیزز در چنزین فضزایی احسزاس
غریبگی و بیگانگی میکند و دائماً خود را در تطبیق یافتن یزا نیزافتن بزا چنزین فضزایی
می آزماید .از این رو ماننزد شخصزیتهای مدرنیسزتی در میانزة گذشزته و حزال و آینزده
سرگردان است؛ چنانكه در طول روایت بی وتن ،شخصیت اصلی رمان یعنی «ارمیا» مدام
بین گذشته ،حال و آینده در رفت و آمد است .گاه با یادآوری خاطرات جنگ به گذشته
می رود و گاه با خاطرات سفر الس وگاس به آینده .گاه بزا دیزدن عكزس زنزك فزالگیر
چادر به کمر به یادِ روز آشنایی با آرمیتا در گذشته میافتد؛ همچنانكزه آرمیتزا بزا گفزتن
اولین درو به یاد آخرین اتفاقات در دادگاه میافتد و بدین طریق زمان رمان به اخزتالل
دچار می شود .تغییر مدام زاویة دید در روایت و ترسیم فضزای ذهنزی و مكزان شزهری
شلو و پرهیاهو برای ترسیم چنین فضای پرآشوب و تصنعی کزارگر مزیافتزد .فضزا و
مكان شهری تصویرشدة در رمان بیوتزن نقزش و جایگزاه انسزان را در جامعزة مزدرن
بخوبی به تصویر میکشد؛ چراکه در رمانهای مدرنیستی که فضا «سزنگ زیربنزای تفكزر
مدرن» دانسته شده است (کورت :9319 ،ص ،)05تناسبی تنگاتنزگ میزان توصزیف فضزای
شهری و انسان وجود دارد.
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از ویژگیهای انسان و فضای مزدرن حزاکم بزر آن ،گرفتزاری در تقابزل دیالكتیزك و
دوگانه است؛ چنانكه مكان و فضای متناق نمای داستان بیوتن-که بیشزتر بیزانکننزدة
فضای فرهنگی-اجتماعی حاکم بر دورة معاصر اسزت -تأثیرپزذیر از سزبك مدرنیسزتی
امیرخانی در بازتاب انسان با ویژگی روحی شخصیتهای آن درهزم تنیزده شزده اسزت و
بخوبی انسان ایرانی متردد و ناهمگون در محیط شهری مدرن را به نمایش میگزذارد .از
این رو ،دائماً نویسنده سعی می کند این تقابل ساختاری را در طزول داسزتان بزا روایزت
همراه سازد؛ باشد که بتواند نشان دهد که چگونه آدمی با پزسزمینزة تربیزت سزنتی بزه
تناقضات فكری و فرهنگی در نتیجه بیتعادلی روانزی دچزار مزیگزردد؛ چنانكزه حتزی
گویش شخصیتهای رمان نیز نشان از این مرزبندی تقابلی دارد« .افراد داستان نه فارسزیِ
فارسی حرف میزنند نه انگلیسیِ انگلیسی .برخی از شخصیتها که در اصل عرب هستند
تقریباً فارسی ،انگلیسی ،عربی حرف میزنند .این موضوع نیز با توجه به مسزئله هویزت
شخصیتها به نوعی با بحران هویزت و شزناوری زبزان در جزوامعی چندتكزه و هویزت
چندگانه قابل تأمل و پذیرش است» (گرجی و حامدی :9331 ،ص.)942
فصل دوم رمان ،که به اصرار و تأکید نویسنده -راوی« ،فصل پزن » نامگزذاری شزده
است ،نیز جوالنگاه دو صحنة ذهنی متنزاق  ،یكزی دغدغزههزای انسزان ایرانزی بزا دو
پسزمینة مذهبی «به حق پن تن» و ...و پسزمینة انقالبی و دفاع مقدسی چون «خیابزان
پلِ پنجمِ اهواز»« ،خمسه خمسه»« ،کربالی پن » و دیگری دغدغههای مادهگرایانة انسان
تكساحتی و مدرن زده غربی است که معتقد است «آخرِ پولِ دنیا تو امریكا است .آخرِ پولِ
امریكا تو نیویورب و کالیفرنیا است .آخرِ پولِ نیویورب تو منهتن اسزت .آخزرِ پزولِ منهزتن تزو
خیابانِ پنجم است ( »...امیرخانی :9330 ،ص )34و این تقابل یعنی تضاد دیالكتیك در سراسر
ذهن و زبان شخصیتهای متزلزل و معلق مدرن زده معاصر در باب علقزههزای مزذهبی و
لذات و تعلقات مادی مشهود و ملموس است:
ارمیا گیالس آب خنك را برمی دارد :سالم بر حسین ،لعنت بر یزید...خشزی یزكهو داد میزند که :جاست اِ ممنت! تزو لعنزت کزردی کسزی را؟ ری یلزی؟ ...ارمیزا
لبخند می زند :یزید را لعنت کردم! قاتل امام حسین را! نباید؟ ...خشی میگوید :امام
غزالی می گوید که نباید لعنت کرد کسی را .لعنت یعنی آرزو برای دور ماندن کسی
از رحمت خدا ،فور اِور .چرا چنین آرزویی بكنیم .ارمیا میگوید :کشندة یزك امزام
را لعنت نكنیم؟! خشی میگوید 9 :امام دیگر -امام غزالی -ایزن را مزیگویزد ،ایزن
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امام به آن امام در ...رگ گردن ارمیا متورم مزیشزود .مزی خواهزد چیززی بگویزد.
دهانش خشك شده است ( »...همان.)912 ،
ز یكی از روزها ارمیا متوجه شد که صبحها نیمة مدرنش صد لعن زیزارت عاشزورا
را جلوی خشی تسبیح نمی اندازد و برای همین برگشتنها نیمزة سزنتی هزم از صزد
سالم زیارت عاشورا لذت نمیبرد .نیمة مدرن از اعترای خشی به لعنت میترسید
و نیمة سنتی هم اگرچه صدای سوت ذکرش به گوش آرمیتا مزیرسزید ،امزا لزذتی
نمیبرد از گفتن صدباره سالمها ( ...همان.)919 ،

 1-3تحليل كهن الگويي شخصيتهاي اصلي رمان بيوتن بر مبناي نظريیة پيرسیون-

 1-3-1ارميا
ارمیا قهرمان اصلی و محوری رمان است که به سزبب گرفتزاری در دوگزانگی ارزشزی،
همة سنگینی روایت بزر گزردة او و سرگذشزت زنزدگیش اسزتوار گشزته اسزت .وی از
رزمندگان و جانبازان جنگ تحمیلی است که به دلیلی نامشخ شاید برای درمان و یزا
شاید برای دورماندن از فضای آلودة سیاسی دهة  ،02که باعث افسردگی او شده بزود و
یا به سبب عشق آرمیتا و یا حتی هر دلیل قابل تصور دیگر برای رفتن به امریكا از ایران
خارج میشود.
مهمترین ویژگی انسانی او تزلزل در مبانی اعتقادی و مذهبیش و احساس غریبگزی
با خود و دیگران در رویارویی با دنیای تازه و مزدرن اسزت؛ آن چنانكزه غالبزاً او را در
بسیاری از حوادث داستان ،موجودی منفعل و نظارگر میبینیم تا کنشگر .شخصیت ارمیا
می تواند نماد و نمودی از شخصیت خود نویسنده (امیرخانی) باشد که تحوالت پزس از
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كيمار
این رمان دارای شانزده شخصیت (کاراکتر) است که تنها چهار شخصیت ارمیزا ،آرمیتزا،
سهراب و خشی شخصیتهای اصلی و تأثیرگذار داسزتان بزه شزمار مزیرونزد و از میزان
کاراکترهای فرعی مانند «سوزی»« ،میاندار» و زن و مرد ژاپنزی و ...کزه غالبزاً در جهزت
حقیقتنمایی در داستان حضور دارند ،تنها «سوزی» شایسته توجزه اسزت کزه در نقزش
کاتالیزور و برای برجسته کردن نقش شخصیتهای اصلی از جمله «ارمیا» عمل میکند .از
این روست که به تحلیل روانشناسانة چهار شخصیت اصلی و شخصیت «سوزی» مطابق
رویكرد پیرسون-کیمار پرداخته میشود.

جنگ تحمیلی و سرعت سیر جامعة ایرانی در مسیر درهزم شكسزتن بنیادهزای سزنت و
فرهنگ بومی ،او را به تفكر و بازاندیشی در آن کشانده اسزت .دقزت در نامگزذاری یزا
انتخاب نام «ارمیا» برای شخصیت اصلی داستان در همین جهت قابل توجیه است؛ نزامی
که از یك جهت بععد مذهبی دارد (اسم نبی) و از سوی دیگر متناسب با ذائقة عمزومی و
امروزی ایرانیان ،ساختارشكن است .او عالوه بر تقدّسی که به نام ارمیا بخشزیده اسزت،
چندبععدی بودن آن را نیز مطرح مزیکند (گرجی و حامدی :9331 ،ص.)909
ویژگی بنیادین دیگر در شخصیت ارمیا تردیزد است کزه از پیامزدهای جامعزة مزدرن
است .از این رو ،او هم با خودش درگیر است (دو نیمة سنتی و مدرن ذهنش) و هم بزا
آدمها و جهانی که ارزشهای انسانی را نادیده گرفتهاند ،او نمیخواهد در چرخزة ابتزذال
سرمایه داری لیبرال غربی گرفتار بماند و به شخصیتهای بیهویتی مانند خشزی ،میانزدار،
جانی و  ...استحاله یابد:

130

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،10شماره  ،42زمستان 1392

130
130

ارمیا میگوید ...نمیگوید ،ضجه میکشد صدای پدرانه در گوشم میپیچزد کزه یزا
بنی ال تقص رؤیاب و صدای پسرانه از درونم فریاد میکشد که یا ابت افعزل مزا
تؤمر .کدام مدرن است کدام سنتی؟ خودم هم نمیدانم .اولزی بزا صزدایی آمرانزه و
خشدار به من میگوید که ای پسرکم رؤیایت را روایت نكزن و دومزی بزا صزدای
معصومانه و لطیف میگوید که ای پدر بكن آن چیزی را که به آن مأموری ...بگویم
یا نگویم؟!» (امیرخانی :9330 ،ص) 039

تردید ،محرب اصلی کهنالگوی «جستجوگر» است؛ زیرا به عقیدة پیرسیون
در این راه جستجوگر افكاری کزه در گذشزته بزه او توصزیه کزردهانزد؛ بزه چزالش
میکشد؛ اندیشه و عقاید خود را شكل میدهد و مسزتقل و خودکفزا مزیشزود .در
نهایت ممكن است از گذشته و ریشههای خود دوری ورزد یا اینكه آنهزا را حفزظ
کند و نزدشان بازگردد» (پیرسون :9319،ص.)41

ویژگیای که در شخصیت ارمیا بخوبی نمود دارد؛ زیرا او نیز به دنبال رفع تردید بزه
کمك ازدواج ساختارشكنانه با آرمیتا ،که نمادی از پیوستن ارمیا به جامعة مزدرن اسزت،
میکوشد به استقالل شخصیتی دست یابد؛ اما مانزدگاریِ تردیزد از یزك سزو و قزدرت
آموزههای گذشته از دیگر سو ،مانع استحالة شخصیت او میشود؛ لذا چزه در نیویزورب
باشد چه در السوگاس و چه در دیسكوریسكو ،لباس سزاده مزیپوشزد ،گوشزت ذبزح
حالل میخزورد ،دسزت و چشزمش را پزاب نگزه مزیدارد و نمزاز و روزهاش را قطزع
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 نمی دانم این خشی از کجا پیدایش شده است؟ یعنی آیا امكان دارد که آرمیتا بعداز آشنایی ش با من ازدواج کرده باشد؟ نباید به من میگفت؟ دست کم وقتی بهش
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نمیکند .تردید او در دنیای متناق در پایان داستان به شكلی نمادین در قالب بازگشت
به سنت جلوهگری میکند؛ آن گاه که به جستجوی سوزی ،زن رقاصه توبهکار میرود و
به اتهام قتل او دستگیر میگردد .شخصیت کهنالگویی او با توجه بزه فضزای زنزدگی و
حوادثی نمودار میگردد که در آن قرار می گیرد؛ لذا هماننزد فضزای بیرونزی یزا محزیط
زیستی و جو درونی و ذهنیش چندگانه و چندوجهی است.
گرچه پیكرة اصلی و اولیزة او ،كهنالگوي شخصيتي «جستجوگر» اسزت در مواقزع
مختلف ،زوایایی دیگر از شخصیت او هم ظهور و بروز مزییابزد؛ مزثالً در مزواقعی بزه
«حامی» مهربانی تبدیل می شود و گاهی هم همچون «یتیم» نیازمند حمایزت و کمزك از
سوی کهنالگوی «حامی» است .همین بیثباتی در تبدل کهنالگویی شخصیت است کزه
او را به «بحران هویت» دچار کرده است .روشن است مسئله هویزت مزیتوانزد بهتزرین
زمینه برای حرکت و جستجو باشد .برای ایجاد کهنالگوی جستجوگر و روی آوردن به
سیر انفسی یا آفاقی ،عالوه بر بحران شخصیتی ،فضزای محزدود و آزاردهنزده نیزز الزم
است (نك .همان)43 ،؛ چنانكه رفتارهای آزاردهندة بعضی متظاهران افراطزی ،ارمیزا را در
ایران مجبور میسازد به جای پنجشنبهها ،روزهای سهشنبه به بهشت زهرا برود تا بتواند
در تنهایی با دوست شهیدش درد و دل کند (نك .امیرخانی :9330 ،ص .)45غیر قابل تحمل
شدن اوضاع سیاسی کشور و رفتار و گفتار برخی از سیاستمداران نیز تاب تحمزل او را
ربود ،در نتیجه به قصد خروج از این بنبست روحی -عاطفی به بهانة ازدواج با آرمیتزا
از ایران خارج میشود (همان )025 ،؛ امزا همزین آزاربینزی محیطزی در امریكزا نیزز ادامزه
می یابد و اگر در ایران تنها مسائل سیاسی و برخی ناهنجاریهای رفتاری و فرهنگی مایزة
رنجش او می شد ،اکنون در امریكا همه چیز آزاردهنده و مشكوب میگزردد .او بزیش از
هر وقت و هر جای دیگری ،احساس غریبگی و تردید میکند .ایزن شزك ادامزه همزان
ویژگززی جسززتجوگری در اوسززت؛ ماننززد دیززدار بززا «خشززی» ،شخصززیت الینززه شززده و
خودباختزه در امریكزا و رابطززة مشزكوب او بزا «آرمیتززا» کزه روح جسزتجوگر او را بززه
کنجكاوی وامیدارد:

زنگ زدم و گفتم برای گرفتن ویزای امریكا میروم ترکیه ،باید میگفزت .نمیزدانم.
خشی را اصالً نمیتوانم هضم کنم .گاوگیجه گرفتهام (همان)34 ،
 «آرمیتا داد میکشد:راستی لباس راحتی داری؟ اگر نداری خیال مزیکزنم یكزی دو دسزت از لباسزهای
خشی اینجا باشد!
سرم به دوران افتاده است .فریاد میکشم:
-چه کاره است این خشی؟» (همان55 ،؛ همچنین نك .ص .)49
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در تقابل با فضای شهری و مادی مدرن ،تصزاویر هماهنزگ و همسزو بزا شخصزیت
جستجوگر اغلب نقاط بلند یا دوردست همچون کوه و آسمان و انسانهایی هستند که به
این نقاط دوردست مینگرند و یا از عموم مردم فاصله میگیرنزد (پیرسزون :9319،ص.)02
ارمیا نیز مدام به آسمان مینگرد و با تكزرار جملزه «و دیگزر آسزمان را نخزواهی دیزد»
(امیرخززانی 234، 292، 309، 339، 303، 941 ،932 ،20 ،29 ،03 :9330 ،و )223و حضززور در
کوههای جنگلی امریكا (همان 224 ،و  )292و یا رفتن به خیابانهای دورتر از محل زنزدگی
بویژه برای گریز از محیطهای آزاردهندة زندگی مدرن شهری چون اطزراف کانزدومینیوم
(همان ،)032،تمایالت درونی خویش را برمال میسازد .در طول این سفر انفسزی-آفزاقی
عدهای چون «سهراب» و گاه «آرمیتا» به یاری روح جستجوگر او میپردازنزد و برخزی
نیز چون «خشی» به مانع و مخالفی بر سر راه او بدل میشوند(نك .پیرسزون :9319،ص.)41
رویكرد جستجوگری او گاه شخصیت او را به كهنالگوي «حامي» بدل میسازد؛ بزویژه
آن گاه که عجز از درب واقعیتهای دنیای مدرن و ناتوانی از بهبود روابط خود با دیگران
و حتی ارضای حس کنجكاوی او را نگران سرگذشت تراژیك امثال «سزوزی» مزیکنزد
(امیرخانی :9330،ص.)331
تقابلهای ذهنی و عملی او در حل آسیبهای «تودهای» شدن یا همرنگزی بزا جماعزت
مصرفزده و مادهگرای امریكایی که خود را نیز در آن جریان گرفتزار مزیدیزد ،او را از
جستجوگر به شخصيت «يتيم» بدل میسازد که بزا وجزود آمزوختن راه و رسزم تقابزل،
طعم شكست و ناکامی را میچشد و دنبال پناهگاهی میگردد تا آرام یابزد؛ لزذا هماننزد
آرامشی که در اوایل جوانی در بهشت زهزرا کنزار قبزر دوسزت شزهیدش و حزرم امزام
خمینی هر هفته سهشزنبههزا بزه دسزت مزی آورد در هنگزام بزروز ویژگیهزای ناشزی از
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کهنالگوی «یتیم» ،چون احساس کهتری و ناکامی به حضور خیالی سزهراب دل خزوش
میکند؛

 1-3-2آرميت
دختر امریكایی ایرانی االصل که همانند غالب شخصیتهای مزدرن زده ،اصزالت و هزویتی
مشخ نزدارد .او نمزاد نسزل بزیخیزال و سزادهانزدیش امزروزی اسزت و شخصزیت
خاکستری دارد .کنشها و افكار او ويژگي كهنالگوي «معصوم» را در وجودش نمایزان
می سازد؛ مانند نیاز او به مردانی چون ارمیا کزه نمزودار شخصزیت نیازمنزد و یزاریخواه
«معصوم» در وجود اوست« :آرمیتا به جای سالم گفت :بیوتن و بیوتین و بزیکلمزه عربزی
نمیتوانی دم افطاری دو کلمه با من حرف بزنی؟» (همان.)913 ،
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اما سهراب اینجا چه میکند؟ پشت میز دو نفره دیسكوریسكو با صندلیهای چرمزی
قرمز رنگ در هوایی مملو از دود سیگار و بوی الكل و ...سهراب دسزتانش را فزرو
میکند توی موهای من و من آرام و بیصزدا او را نگزاه مزیکزنم .چزه دارم بزرای
گفتن؟ هیچ...
 حاال کی از سرکار خواست که سزخنرانی افاضزه کنزد؟ مزیخنزدم و مزیگزریم.سهراب تهرانچی ...شهید روز آخر جنگ اینجا وسط دیسكوریسكو چه میکند؟
نترس ارمیا این خارجیها یكسری سگ دارند که بعد بمباران میفرستند جنازهها را
از زیر خاب دربیاورند؛ صلیب سرخیها داشتند؛ اگزر یزادت باشزد یزادت هسزت؟
نمیدانم سهراب چه میگوید .میپرسم منظور؟
 از سگ کمترم اگر جنازه رفیقم را توی دیسكوریسزكوی منهزتن نیویزورب پیزدانكنم (همان.)930 ،
« [سهراب!] تو باید بیایی ..اگر نیایی توی این غربت دق می کنم...
 بس است! از همان حاج مهدی یاد بگیر! یخچالش شش فوت است اما همیشه بهبرق...
 اگر نیایی توی این غربت دق میکنم... بعدتر همه با هم برمی گردیم ...تازه داداش! این اشانتیون رجعت بود!ارمیا بلند می شود تلوتلوخوران میرود به سمت شبكههای چوبی پنجره مسجد تزا
دست کم حاال که نمیشود در آغوشش گرفت دستش را بزه دسزتان سزهراب گزره
بزند( ...همان.)301 ،
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از دیگر ویژگیهای شخصیتی معصوم تكامزلنایافتزه ،بزروز رفتارهزای غیراخالقزی و
منفی چون درو گویی برای رسیدن به هدف ،یعنی رفع نیازهای درونی و بیرونی است.
آرمیتا نیز از این ابزار جلب کننده برای ابراز نیاز به ارمیا بهزره مزیگیزرد (نزك .امیرخزانی،
 90،322،325 :9330و« .)209انززرژی و طبیعززت «معصززوم» حززس تحسززین بسززیاری را
برمیانگیزد .در عین حال افراد دیگر «معصوم» را زودباور ،نیازمند حمایت و نزاتوان بزه
شمار میآورند» (پیرسزون:9319،ص .)22این ویژگی در برخزورد شخصزیتهای نزدیزك بزه
«آرمیتا» در برابر او بخوبی مشهود است؛ چه ارمیا که این احسزاس را دائمزاً دارد و چزه
خشی و دیگران .مهمترین وجه شخصیتی «آرمیتا» خونسزردی و بزیاعتنزایی نسزبت بزه
کارها است و این ویژگی نیز از ویژگیهای تیپ شخصزیتی «معصزوم» اسزت کزه اغلزب
بسیار خونسرد ،و بیشتر به دنبال این است تا دیگران ،او را مهربان و مثبت بدانند (همزان،
)29؛ لذا غالباً چندان در برابر دیگران مخالفت نمیکنزد تزا ایزن سزیمای مثبزت شكسزته
نشود؛ انفعالهای آرمیتا در مقابل برخی هنجارشكنیها و کارهزای فجیزع شزرکتِ تجزاری
خشی مثل دستور سوزاندن جنازههای سالم شهدا در اسزید ،بزیبنزدباری و دروغگزویی
خشی و اطرافیان ،گویای همین تالش برای ترسیم تصویری مثبت در نگاه دیگران است
(امیرخانی :9330 ،ص 395و  .)394برای اثبات حضزور کهزنالگزوی «معصزوم» در آرمیتزا،
مانعتراشیهای عاشقان وسوسهگر یا دلقكهایی شیاد چون «خشی» میتواند سودمند باشد.
تمایل به تصویرگری مثبت از خویشتن -که از واکنشزهای جبرانزی شخصزیت معصزوم
شمرده میشود -زمینه های انگیزشزی دیگرشزدگی را در کهزنالگزوی یادشزده تقویزت
میکند؛ چنانكه شخصیت معصوم نمای آرمیتا در کوران تحوالت اجباری دنیای مزدرن و
در اوج و فرود احساس ناتوانی و ضعف در برابر سحرشزدگی ناشزی از جبزر فنزاوری
تالش می کند ،نمودی از دگرشدگی را در خود بروز دهد؛ لذا در اواخر داستان بتزدری
به سمت کهنالگوی «حامی» پیش میرود؛ به عبارتی دیگر ،این کهنالگزو در وجزودش
فعال میشود .نگرانی مداوم بزرای ارمیزا (همزان )255 ،و کوشزش بزرای رهزایی ارمیزا از
چنگال پلیس امنیتی امریكا و رفع اتهام قتل از او (همزان 209 ،تزا )232نشزانههزای تبلزور
چنین کهنالگویی در اوست؛ اما به سبب تصنعی بودن این تمایل و غزرقگشزتگی او در
دنیای مدرن ،راه توفیق را بر او میبندد.
 1-3-3سهراب
رازناکترین شخصیت رمان «بیوتن» است که راهنما و حامی ارمیا و به نوعی نماد سنت
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و فرهنگ گذشتة ایرانی به شمار می رود .او یكی از رزمندگان و دوستان ارمیا در دوران
دفاعمقدس است که در روزهای پایانی جنگ به شهادت میرسزد .مززار او در سزالهای
پس از جنگ ،پناهگاه و محل آرامش خاطر ارمیاست .تصزور و خیزال سزهراب 10حتزی
پس از شهادتش همچنان با ارمیا همراه است و در بحرانها و سختیهای زندگی بزه فریزاد
او میرسد .نام سهراب ،که یادآور نام اسطورهای سهراب در شاهنامه است ،نكتزهای کزه
می توان بدان از چند دیدگاه نگریست :نخست ،تأکید نویسزنده بزرای زنزده نگهداشزتن
روحیة قهرمانی و ایستادگی ایرانیان چه در جنگ سخت و چه در حیطة جنزگ نزرم یزا
فرهنگی دوم ،بازتولید اسطوره های ایرانی و لزوم بازگشت به سرچشمههزای فرهنزگ و
تمدن ایرانی .سوم ،تمرکز بر ضمیر ناخودآگاه برای یافتن راه نجات از چنگزال اهزریمن
مدرنیته.
علت انتخاب سهراب به عنوان «پیر» و «فرزانه» برای ارمیا – با اینكه ارمیزا در جبهزه
بیشتر با فردی به نام مصطفی آیتی دوست بود و فقط در یك عملیات با سهراب همزراه
بود– سن و سال بیشتر سهراب در مقایسه با دیگر همرزمان ارمیاست تا بدین وسیله بزا
مقام پیری و هدایتگری تطبیق یابد که غالبا در فرهنگ شرقی به معمزران داده مزیشزود.
بنابراین ،ویژگیهای شخصیتی سهراب برآیندی تلفیقی از کهنالگوی «حامي» و «فرزانه»
است .هر دو این کهنالگوها غالباً ناگهانی و غیرمنتظزره در فراینزد سزفر قهرمزان ظزاهر
می شوند؛ شخصیتهای ناظر به گذشته و باتجربه کزه بزه سزبب آگاهیهزای خزاص خزود
میتوانند پناهگاه «جستجوگر» یا «یتیم» و حتی «معصوم» باشزند .آنجزا کزه سزهراب در
زنجیرة پیرنگ به یاری ارمیا میآید؛ مانند-صفحات 342تزا  -340در نقزش کهزنالگزوی
«حامی» ظاهر می شود و آن گاه کزه ارمیزا را بزه سرنوشزت رفتزار و افكزارش رهنمزون
میکند-مانند صفحات 092تا  094و  304تا  -303در نقش «فرزانه» نمزودار مزیگزردد.
انگیزه و دغدغة اصلی سهراب در این حالت ،همانند «فرزانه»« ،یافتن حقیقت یا حزداقل
نزدیك شدن به آن و رفع کنجكاوی و عطش ذهنی» (پیرسزون :9319 ،ص )994ارمیاسزت؛
لذا با دوراندیشی نهتنها «ناهمخوانیهای وقایع و اشتباهات منطقی را بخزوبی مزیبینزد و
همواره مراقب ضعفهای ذهنی و عادتی خود و دیگزران هسزت» (همزان )991 ،در حفزظ
آرامش خود و دیگری میکوشد؛ چنانكه سهراب مانع افسزردگی و پزوچاندیشزی ارمیزا

میشود (امیرخانی 933-930 :9330 ،و  )092و هنگام یأس و افسردگی شدید ارمیا به سزبب
ازدواج با آرمیتا با سخنانش سعی میکند ،ارمیا را آرام کند (همان 303 ،تا .)304
 1-3-4خشي
از شخصیتهای منفی و تیرة داستان ،کزه القیزدی و پزولپرسزتی ،او را بزه انسزان کزامالً
بیعاطفة مدرنیستی و نمادی برای ماتریالیسم مارکسیستی بدل ساخته اسزت ،شخصزیتی
اپیكور و لذتطلب که جز تجارتپیشگی ،سود و سزرمایه بزرای چیززی اصزالت قائزل
نیست« :همه ما را تلهویزیون ساخته است! ما ایرانیهزا بزه خزاطر سزریال «مزردِ شزش ملیزون
دالری» به امریكا آمدیم که خشی سجده کند به دالرهایش و حاال هم به خاطر سزریال «مزردان
آنجلس» خوابیم و گفتهایم گور بابای «هزاردستان»!( »...امیرخانی :9330 ،ص .)022
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خشی در واقع فرزند میاندار است که به سبب زندگی در غرب نهتنهزا هویزت خزود را
گم کرده در پی تغییر نسب خود برآمده است؛ لزذا هزر گونزه انتسزاب خزود را بزه نزام
خشایار یا وابستگی به فرهنزگ ایرانزی برنمزیتابزد (همزان .)045 ،او نمزادی از فرهنزگ
سكوالریسم و پلورالیسم دینی در امریكاست؛ لذا با اینكه خزود را مسزلمان مزیدانزد و
تقریباً همة قرآن را حفظ است ،چیزی از معانی صحیح آن نمیداند و با تفسزیر بزه رأی،
هر طور که بخواهد آن را تفسیر میکند.
افكار و کنشهای او ،شخصیتش را به کهنالگوی «دلقک» نزدیك کزرده اسزت .طزرز
پوشش خشی (همان )0 ،بیشباهت به پوشش «دلقك» نیست کزه «بزا پوشزیدن لباسزهای
عجیب و غریب سعی می کند جدی نگرفتن زندگی را به دیگران نشزان دهزد» (پیرسزون،
 : 9319ص .)902او نیز همانند کهنالگوی دلقك جویای زندگی لذت بخش است؛ لزذا بزا
داستانهای ماجراجویانه ،اما مضحك و سخیف تالش میکنزد دیگزران را متوجزه اصزل
لذت کند .تالش او برای شادکردن اطرافیان در هر موقعیزت و زمزانی حتزی بزا سزخنان
طنزآلود و رفتارهای مسخرهآمیز نشانة این ویژگی است (امیرخانی 02 :9330 ،و  05و .)10
از ویژگیهای شخصیتی کهنالگوی «دلقك» در خشی ،ناکزامی او در رسزیدن بزه تكامزل
است؛ لذا غالباً با وجوه منفی شخصیت دلقك در او روبزهرو مزیشزویم ،اجزرای رفتزار
غیرمسئوالنه ،افراطی و سبك (پیرسون :9319،ص ،)900مانعتراشی در راه آرمیتزا و ارمیزا و
توسل به تفسیر به رأی (امیرخانی :9330 ،ص )391و نگرش ماکیاولیستی (هزدف وسزیله را
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توجیه میسازد) او را به دفع ضرر و جذب منفعت شخصی می کشزاند .عشزق بزرای او
درست مانند عقیدة دلقك تكامزلنایافتزه« ،هوسزی» بزیش نیسزت؛ چنانكزه بزه سزوزی
میگوید« :كسي عاشق كسي نميشود .عشق يک جور هوس است براي عقدهايها» (همان،
.)11

از این رو ،زبان و کالم دلقك مغموم و تكاملنیافته ،غالباً تند و تیز و زیانبار است و
به احساسات دیگران آسیب میرساند:
«خشی میگوید :تو مشكلت زبان تفكر است .زبان! زبان مادریت را بایزد چزنکنی ارمیا!
ارمیا عصبی است .حرف توی گلویش گیر کرده است .آرمیتا میگوید:
دتس ایناف! امشب را باید قدر بدانیم .شب قدر هم هست .اسپشیالی فور ارمزی!»(همان.)004 ،

 1-3-1سوزي
شخصیتی فرعی اما کاتالیزور که نقشزی تعیزین کننزده در بازشناسزی هزویتی و بیزداری
قهرمان درون «ارمیا» دار د .سوزی ،دوست آرمیتا بود؛ شخصیت درمانزده و بدسرنوشزت
که از ایران به امریكا رفته است و نمادِ فرهنگ استحاله شدة ایرانیان غربزده و خودباخته
به شمار می رود .کهنالگوی متناسب با شخصیت او« ،يتيم» ناكام است؛ شخصزیتی کزه
از ابتدا به سبب جبر زمانه ،دچار آسیبهای عاطفی و محرومیت گشته اسزت و چزون بزه
«حامی» مطمئن و مزورد نظزر خزویش دسزت نمزییابزد بزه بزیاعتمزادی ،بزدگمانی و
تقدیرگرایی دچار میشود و چاره را در انتحار میبیند:
تو نمیدانی سوزی کیست؟ حتمً 99،خیال میکنی سوزی هم زیزر بتزه عمزل آمزده
است؟ قرار بود تاپتنِ بالرینها شوم ،اما شدم بیهیاترین رقاصه توی ابتززالتزرین
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 تا صدای ارمیا را میشنود ،خشی صحبتش را قطع میکنزد و داخزل میكزروفنمیگوید:
 گند؟! بوی گند را میگویی؟ عجب! پس به کابین جلو هم مزیرسزد! بلزه دیگزر!بوی اسید معده ی آرمیتا است! مخلوطی از اچ.سی .ال و پپسین و پروتئاز که آن هم
مثلِ پپسین ،آنزیم است .بله! مخلوط شان  9بوی گندی دارد که نگو و نپرس..
آرمیتا رو میکند به سمت خشی:
میشود تمام کنی؟ ( » ...همان 393 ،و 391؛ همچنین نك .ص .)333

کافه ها ...از کشوری آمده بودم که اگر توی خیابان راه میرفتی و ابری میآمد جلزوِ
خورشززید ،پسززر و دختززر بززه عینزكِ آفتززابیت مززیخندیدنززد کززه« :آفتززاب بززدهیم
خدمتتان »...و حاال اینجا اگر جلوِ چشم و زدهشان بمیری از بیکسی و بزدبختی،
فقط لبخندی حوالهات میکنند که «این بیزینسِ من نیست! ساری!» (همزان 332 ،و
.)335

«ارمیا خودت را نباز! هیچ غلطی نمیتوانند بكنند ،حرامزادهها! سوزی به من گفتهبود که میخواهد خودکشی کند .خیلی وقت است( »...همان.)243 ،

همان گونه که شخصیت «یتیم» ناکام و بیاراده ،توجه «جستجوگر» و «حزامی» را بزه
سوی خود جلب میکند ،شخصیت سوزی نیز به سبب دسزت برداشزتن از رقاصزگی و
هرزگی اجباری ،توجه ارمیا را به خود جلب مینماید به گونهای که ارمیا را به بازنگری
در اندیشهها و در نتیجه ایجاد حس بازگشت بزه سزنت و دسزت کشزیدن از آرزوهزا و
لوازمات جامعة مدرن متمایل میسازد .حرکت جستجوگرانة ارمیزا بزه دنبزال سزوزی و
متهم شدن به قتل سوزی میتواند نشانهای از این تفسیر باشد.
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نتيجهگيري
از نتای این پژوهش و کاربست نظریة روانشناختی پیرسون-کیمار مزیتزوان بزه مزوارد
ذیل اشاره کرد:
 .9محور فهم هرمنوتیكی رمان بی وتن نگرش ساختاری به الگوی «انسان مدرن» اسزت.
امیرخانی در این رمان ،تالش کرده است به موقعیت انسان ایرانی در جامعة نیمهسزنتی
و نیمه مدرن بپردازد .با اینكه وی برای این منظور از تمزام ظرفیتهزای روایزتپزردازی
پسامدرنیستی چون «اتصال کوتاه»« ،فراداستان» و «بزازی بزا رسزمالخزط و بزدخوانش
عمدی» ،تغییر پیدرپی زاویه دیدها و ...برای جذب مخاطزب و گریزز از مزاللزدگزی
خوانندگان استفاده کرده است ،باید رمان او را به سبب کیفیت تمرکز بر انسان تودهای
مدرنزده و تبیین آسیبها و دغدغههای او در جوامع سرمایهداری ،اثری مدرنیستی و یزا
شبه پسامدرن خواند.
 .0در رمان بیوتن پیوندی جداییناپذیر بین شخصیتها ،فضزای روحزی و فیزیكزی اثزر،
جهان بینی نویسنده و ترسیم درونمایة رمان وجود دارد .چهار شخصیت اصزلی و یزك
شخصیت کاتالیزور نقشی محوری در بازنمایی فضای فكری این رمزان دارد .واکزاوی
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روانشناسانة شخصیتهای رمان به شیوة تحلیل کهنالگویی پیرسون –کیمزار همخزوانی
تنگاتنگ اثر را با نمای کلی انسان بازتابیده شده در رمانهای مدرنیستی نشان مزیدهزد
که غالباً شخصیتهای آن در مرز اقتزدار و فروپاشزی فضزای شزهری و تزودهای مزدرن
معلقند؛ شخصیتهایی تكاملنایافته و غالباً سرگشته و روانرنجور که بزا وجزود تزالش
برای تغییزر وضزع موجزود ،همزواره نزاموفق مزینماینزد ،نتزای تحلیزل روانشناسزانة
شخصیتهای رمان در ذیل ،این ادعا را ثابت میکند:
 0-9نشانههای رفتاری ،کالمی و ذهنی شخصیتها حكایت دارد که شخصزیت اصزلی یزا
قهرمان رمان یعنی ارمیا ماهیتی چندبعدی و چندتكه دارد و از نوعی کهزنالگزویی
«جستجوگر» برخوردار است که با دو کهنالگوی «حامی» و «یتیم» بنا بر موقعیتهزا
و اقتضائات زمانه و محیط همراهی میکند؛ به این معنا که گاه بزه سزبب احسزاس
ناتوانی از حل بحرانهای متعاری خویش به شخصیت «یتیم» نزدیزك مزیشزود و
گاه به سبب دلسوزی و احسزاس تزرحم نسزبت بزه همنوعزان در محزیط شزهری
مادهگرا به شخصیتی «حامی» تبدیل میگردد.
 0-0شخصیت آرمیتا را باید در ردیف کهنالگوی «معصوم» دانست که به سزبب تزالش
برای برآوردن نیازهای خویش همواره شخصیتی متكی و منفعل دارد؛ از آنجزا کزه
تمایل به نمایش مثبتی از خویش نزد دیگران دارد ،هرگونه رفتار یا کنش اجتماعی
را که مخرب سزیمای مثبزت باشزد ،مخزل آرامزش خزویش مزیدانزد .تمایزل بزه
دگرشدگی تصنعی در قالب کهنالگوی حامی ،نیز ناشی از همین حزس متظاهرانزه
است که دینامسم ناموفق برخی زنان الینه شده و بحران زدة معاصر را در راه تثبیت
هویت زنانه و گریزز از ناکامیهزای و ضزعفهای شخصزیتی کهزنالگزوی متناسزب
خویش نشان میدهد.
 0-3سهراب رازناکترین شخصیت رمان ،تلفیقی از دو کهنالگزوی «حزامی» و «فرزانزه»
است و این دو کهن الگو به موازات هم در طزول روایزت بزا شخصزیت او همزراه
است .وی را به سبب جایگاهش در رمان ،باید نمادی از فرهنزگ و سزنت ایرانزی
دانست.
 0-2خشی نمادی از شخصیت «دلقك» تكاملنایافته است؛ شخصزیتی بزا ابعزاد روحزی
پیچیده ،القید و بیبندبار که به هیچ چیز جز دالر (پول و کزاال) و سزود و سزرمایه

در نتیجه کسب لذت و دفع ضرر نمیاندیشد .وی نمودار شخصیتی تكسزاحتی و
استحاله شدة فرهنگ شرقی در غرب و سمبل انسان باورمند به فرهنگ سزكوالر و
پلورالیسم دینی است.
« 0-5سوزی» شخصیت فرعی اما کاتالیزور است که بیش از هر کس دیگر در تحزرب و
آگاهی و ایجاد حس بازگشت به سنت و وطن در وجود ارمیا نقش داشته اسزت و
در ردة کهنالگوی «یتیم ناکام» قرار دارد .شخصزیتی مجعزول الهویزه ،فاحشزه کزه
ارضا نشدن نیازها و دفع عقده های کهتربودگی(عقدة حقارت) باعث شزكلگیزری
احساس ناامیدی و بیپناهی ،بزیاعتمزادی ،بزدگمانی و تقزدیرگرایی عمیزق در او
گشته و او را به سوی پوچی و انتحار کشانده است.
پينوشت
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.9پرومتئوس( )Promtheanمنسوب یا شبیه به پرومته در اساطیر یونزان ،نزام موجزودی نیمزهخزدا و
نیمه انسان است که برخالف خواست خدایان ،آتش را از آسمان ربزود و اسزتفاده از آن را بزه انسزان
آموزش داد و به همین دلیل زئوس او را عقاب کرد .این اصطالح حزاکی از دیزدگاه عاصزیانة انسزان
دوران رنسانس در برابر آسمان و ارادة خداوند است (نك .نصزر :9334 ،ص 092و اسزمیت:9330 ،
ص 929تا .)923
2.CharlesdeBouvelles
3. Facticity
4. Prototype
.5دافنه ( )DAPHNEدر اساطیر یونان ،دختر ایزد رود و پری راهبة گایا بود .آپولون درپی دافنه بزود؛
اما در همان لحظه که به او دست یافت ،دافنه به درخت غان بدل شد (نك .اسمیت :9330 ،ص.)020
 .4دیمیتر ( )DEMETERدختر کرونوس و رئا و پیش از هرچیز ایزدبانوی گندم و ضامن رویزش آن
است؛ به همین علت در آن بخش از سرزمینهای یونان باستان که اقتصادشان عمدتاً بزر کشزت گنزدم
استوار بود ،افسانههای دیمیتر رواج داشت .وی برای نجات دختر خویش پرسفون به ایثار دست زد و
سرانجام او را از دست هادس در جهان زیرین نجات داد (همان 093 ،و .)092
 .0ویلیام گس ( )William Gassاین اصطالح را نخستینبار در سال  9102به کار برد و در اصطالح
به قول پتریشا وع (« )Patricia Waughفراداستان آن نوعی از داستاننویسی است کزه بزه گونزهای
خودآگاهانه و نظاممند توجه خواننده را به تصنعی بودنش جلب میکند تا از این طریق ،پرسشهایی را
در خصوص رابطة داستان و واقعیت مطرح سازد» (نقل از پاینده :9333 ،ص.)02
 .3اتصال کوتاه ( )Short Circuitبه عقیدة برخی منتقدان چون دیوید الج به ناچار فاصلهای بین متن
ادبی و جهان واقع در داستان وجود دارد و اتصال کوتاه ،ترفند پسامدرنیستی برای از بزین بزردن ایزن
فاصله است (تدینی :9333 ،ص.)994
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 .1از ویژگیهای سبكی امیرخانی در رمانهایش از جمله «بیوتن» استفاده از شزیوه پسزامدرنی «بزازی بزا
واژگان و رسمالخط» است که گویا اغلب برای رهایی از پیامدهای منفی حضور عنصر «فراداستان» در
حقیقتمانندی رمان استفاده میشود؛ چنانكه از طرح وجوه گوناگون خوانش «بزی وتزن» اراده کزرده
است:
 -بيوتن ( :) Bivatanوتين يعني رگ گردن .وتن يعني قطع الوتين ،وتن الوتين .آرميتیا بیه جیاي

سالم گفت :بي وتن و بي وتين نمي تواني دم افطار دو كلمه با مین حیرف بزنیيا (اميرخیاني،
:1311ص)191
 بيوتن ( :)Biyutenبيوتن ويتاميني است از گروه ويتامين بي (همان)311 ، بيوتن ( :)Boyutenبه هر صورت در ايالت متحده كه مله الملل است ما همه زندگي ميكنيم دربيوتن من زجاج (همان)419 ،
 .92همان گونه که از نام اسطورهای این شخصیت برمیآید یعنی سهراب ،میتزوان او را نمزاد فرهنزگ
گذشتة ایران دانست« .سهراب تهرانچی یك نام و نامخانوادگی کامالً ایرانی و یادآور نام پهلوان ایرانی
است .سهراب این داستان اخالق و ویژگیهای پهلزوانی دارد و بزرایش ایزران و حفزظ آن از چنگزال
دشمنان در درجة اول اهمیت است تا آنجا که از اول جنگ در جبهه حضور داشزته اسزت و از همزة
عملیاتها خاطره دارد و سرانجام در پایان جنگ به شهادت میرسد» (گرجی و حامدی 949 :9331 ،تا
.)933
 .99رسمالخط نادرست و یا اغالط تایپی و امالیی و نگارشی شزیوه امیرخزانی در رمزان اسزت و تمزام
نقلقولهای مستقیم بیدخل و تصرف به همان صورت مكتوب کتاب عرضه شده است.
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