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 بيوتنشناسي اجتماعي رمان  نشانه
�  
 *سهيال فرهنگي

 رشت دانشگاه پيام نور ،استاديار زبان و ادبيات فارسي
 بيجاري معصومه باستاني خشك

 دانشگاه پيام نور رشت، كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
   چكيده

ها و درك معـاني   كي از رويكردهاي پژوهشي است كه به بررسي و تحليل نشانهشناسي ي نشانه
هـاي اجتمـاعي در رمـان     نشـانه  انـد  نگارندگان كوشـيده اين مقاله در پردازد.  ها مي نهفته در آن

  هـايي  از داسـتان  ،نوشتة رضا اميرخاني ،بيوتن .، را بررسي كنندهاي معاصر يكي از رمان ،بيوتن
وضـوح   و آداب و رسوم اجتمـاعي را در آن بـه   ،هايي از هويت، فرهنگ جلوه توان است كه مي

ـ     رمـان  مانندمشاهده كرد. اين رمان  نمـايش   ل و واقعيـت را بـه  هـاي پسـانوگرا تركيبـي از تخي
گـذرد و تقابـل فرهنـگ و آداب     در خارج از ايران مـي  بيوتنگذارد. بخش زيادي از وقايع  مي

ها با خود، با يكديگر و با محيط زندگي در آن  تقابل انسانو ي، اسالمي و ايراني با فرهنگ غرب
قبيل دين، خوراك، پوشاك، شغل و از ،هاي مربوط به هويت نشانه ،رو كامالً مشهود است. ازاين

. شده استرديابي و تجزيه و تحليل  بيوتنهاي آداب معاشرت در رمان  همچنين نشانه و غيره،
ه ويـژة  هـا و توجـ   و بيـانگر تنـوع نشـانه   يلي انجـام شـده   تحل -اين پژوهش با روش توصيفي

 هـا،  ماية اجتماعي، فرهنگ و اعتقادات است. تقابل فرهنگـي ميـان شخصـيت    نويسنده به درون
هاي گونـاگون   گيري از شيوه مسائل اجتماعي و بهره بازتابهاي اعتقادي زندگي،  ه به جنبهتوج

اين رمان كامالً نمايان است. نقش محوري ي ها پردازي ارتباط كالمي و غيركالمي در شخصيت
و تمايز طبقات اجتماعي در پوشاك، خـوراك،   ،دين، كاربرد فراوان آيات قرآني، بحران هويت

   ها پرداخته شده است. شغل و مسكن از مباحثي است كه در اين مقاله به آن

                                                                                                                  
 S_farhangi@pnv.ac.irنويسندة مسئول:  *

 1392/ 11/ 10تاريخ پذيرش:   1392/ 7/ 5تاريخ دريافت: 
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 .يوتنب، رضا اميرخاني، تقابل فرهنگيشناسي اجتماعي،  نشانه :هاي كليدي واژه

   مه. مقد1
كه به دانست  هاي فرهنگي مي شناسي را دانش بررسي تمام پديدار نشانه 1رسي پي

كه كوشيد كار  -2ق داشته باشند. او و چارلز ويليام موريسشناسيك تعل هاي نشانه نظام
بر اين باور  -ادامه دهدويژه در گسترة رفتارگرايي  به ،ها رس را در زمينة نشانهي پي

گيرد و  شناسي بسيار گسترده است، هر نوع ارتباطي را دربرمي دامنة نشانهبودند كه 
). 7: 1383(احمدي، در قلمرو آن جاي خواهد داشت  ،هرچيز كه بر چيز ديگر داللت كند

ها يا در  مند همة عواملي است كه در توليد و تفسير نشانه شناسي مطالعة نظام نشانه
 ). 326: 1384(مكاريك،  فرايند داللت شركت دارند

گرايي به زبان  داران رويكرد نقش ترين پرچم را از اصلي 3شايد بتوان مايكل هاليدي
شناسي اجتماعي يكي از  شناسي اجتماعي دانست. نشانه كنندة نشانه فيو معر

رويكردهاي نگرش بر معناست كه به فرايند معناپردازي در بستر اجتماع و فرهنگ 
نظام  و سو كنش ذهنيت معناساز و ذهنيت معناپرداز از يك  تأكيد دارد. معنا حاصل برهم

فرهنگي از  -شود و زيستگاه اجتماعي و فضاي اجتماعي كار گرفته مي اي كه به زباني
توان از ديگري متمايز كرد و  نمي آساني بهها را نيز  يك از آن سوي ديگر است كه هيچ

  ).8: 1389(ساساني، نوعي درون ديگري قرار دارد  هر يك به

 هاي صوري هاي ساختارگرا را در نظام شناسان ديدگاه نشانه رخيكه ب  درحالي
، بسياري ديگر ندنك كه بر مطالعات دقيق روايت، فيلم و تلويزيون تمركز مي اند پذيرفته

چيزي  ههات اساسي اين رويكرد باند. يكي از توج سي اجتماعي رفتهشنا نيز سراغ نشانه
كه  -شناسان شود. اين نشانه مي ناميده » داللتي خاص هاي فرايند«است كه اغلب 

 فرايند نشانگي«نام  بر چيزي به -كنند شناسي پساساختارگرا را تمرين مي نشانه
شناسي  شناسي تا چه حد به جامعه ا اينكه اين نوع نشانه؛ امتأكيد دارند» اجتماعي

آنچه در اين  ،به هر روي ).31: 1386(چندلر، جاي بحث و ترديد است  ،شود نزديك مي
هاي  اي از تحليل شود، زيرشاخه شناسي اجتماعي مطرح مي مقاله باعنوان نشانه
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فرهنگ، هويت، آداب و رسوم، معاشرت و... و  مانندشناختي است و بر مباحثي  نشانه
 . تمركز داردهاي اجتماعي  رمزگان ،درواقع

در ايـن  . انـد  دست آورده به يشناختي در عصر حاضر جايگاه مهم هرويكردهاي نشان
بـا   ،اثـر رضـا اميرخـاني    ،بيوتنها و مسائل اجتماعي در رمـان   واقعيتبازتاب  ،پژوهش

شده اسـت.  تحليلي بررسي و تحليل  -روش توصيفيشناسي اجتماعي و  رويكرد نشانه
هـاي اجتمـاعي بـه روي     اي تـازه از زنـدگي و واقعيـت    رضا اميرخـاني دريچـه   در آثار

توان آن  يكي از آثار معروف اين نويسنده است كه مي بيوتنشود.  ميوده گشخوانندگان 
 . كردرا از زواياي گوناگون بررسي 

ها با خويش، با  اعتقادي خود تفاهم و تقابل آدم -ماية اجتماعي با درون بيوتن
دهد  ل و رؤيا نشان ميتخي اي از واقعيت، يكديگر و با محيط زندگي را در هسته

كه به چاپ يازدهم نيز رسيده  -رسد اين رمان نظر مي به ).68: 1387گرجي،  هزاد (ابراهيم
هاي  ويژه مطالعة نشانه شناختي، به هاي نشانه از ظرفيت خوبي براي بررسي -است

هايي ملموس و امروزي و  نويسنده با انتخاب شخصيت ؛ زيرااجتماعي برخوردار باشد
هاي فراواني دارد،  براي نسل امروز جاذبهبا شكل دادن ماجراهاي رمان در فضايي كه 

 كشد.  تصوير مي صورت مستقيم و غيرمستقيم به بسياري از مسائل اجتماعي را به

 . پيشينة پژوهش2
ي يبررسي و تحليل محتوا .نوشته شده است  نامه و پايان همقالچند  بيوتنرمان  دربارة
رسي تطبيقي عناصر داستان در دو برو  )1388حكيمي،  پور (رحيميهاي رضا اميرخاني  رمان

با  بيوتنبررسي و تحليل رمان « نامه و وان دو پايانعن )1391 (رئوفي، رمان ارميا و بيوتن
اي  نيز عنوان مقاله )1389، حامديو گرجي (» پردازي تأكيد بر عنصر شخصيت و شخصيت

شناسي  نشانه«قالة توان از م شناسي متون داستاني نيز مي نشانه بارة. درزمينه است در اين
شناسي مركززدايي و انزواي  نشانه«و  )1389(نقابي و قرباني، » اولين رمان اجتماعي ايران

 بيوتنشناسي رمان  نشانهدربارة اما  ؛ياد كرد) 1390(فتحي، » سگ ولگردسوژه در داستان 
شناسي اجتماعي  پژوهش حاضر نشانهدر دليل به همين  ؛است منتشر نشدهپژوهشي 
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درك بهتر و  ،هاي دروني اثر است تا با كشف روابط و اليه بررسي شده بيوتن رمان
 . ميسر شود تري از آن جامع

 . خالصة رمان بيوتن3
 اثر بر جنگ از پس كه است سدفاع مقد جانباز رمان، ياصل تيشخص ،ارميا

 وهواي حال هنوز كه او. شود مي آمريكا راهي آن، از يناش مشكالت و ها سرخوردگي
 رزم هم و دوست با و رود يم شهدا مزار به هفته هر ةشنب سه دارد، سر در را روزها نآ
 شهدا قبور زيارت براي كه روزهااين  از يكي در .ندك مي وگو گفت سهراب، ،اش نهيريد

 آنجا در در ومقيم آمريكاست  و ايراني يدختر آرميتا د.شو مي آشنا آرميتا با ،بود رفته
 مهاجرت ديگر عاملآرميتا  به عشق و آشنايي اين. كند مي كار مذهبي تحقيقات شركت

 يحت و خوراك شغل، مسكن، مانند ،يخاص مشكالت بابه آمريكا  ايارم ورود. سترمياا
 مانند ياشخاص با يينا، آشتايآرم با او ازدواج .شود مي همراه تايآرم با يفكر يتضادها

 يمحل يدادگاه در ايارم يرفتارگ و 48 گردان ةفرماندي مهد حاج با داريد ،يخش
 .استن مار نيا گريد يها قسمت از يعموم نظم در اخاللقتل و  جرم به

 بيوتنهاي اجتماعي در  . نشانه4
بندي جامعه و سازمان داللتي آن هستند. اين  هاي اجتماعي نوعي سازمان رمزگان
-116: 1383( 4ند. گيروگوي ها سخن مي ها و روابط ميان آن ها يا گروه ها از انسان رمزگان

فرد به يك گروه  كه تعلق -هاي هويـت  دستة نشانههاي اجتماعي را به دو  نشانه )119
چگونگـي بيانگر كه  -هاي آداب معاشرت و نشانه -كند را بيان مياجتماعي يا اقتصادي 

هاي اجتماعي در دو  كنـد. در اين پژوهش نيز نشانه تقسيم مي -روابط ميان افراد است
 .شده استبررسي  بيوتنهاي معاشرت در رمان  هاي هويت و نشانه ستة اصلي نشانهد

   هاي هويت نشانه .1 -4
 بـديهي اسـت كـه    اسـت. تـي از ديگـران   ل تمايزدهندة هر فرد، گـروه يـا مل  ت عامهوي

 هاي هعوامل كوچك و بزرگي كه در تكوين هويت اجتماعي مجموع ةهموجوي  جست
هاي زماني و مكاني يك  درك اهميت ،تر از آن ي است و مهمكار دشوار ،انساني مؤثرند
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اي معين است. پيوستگي امور  ها در برهه خاص و تفوق استثنايي آن ةيا چندين مجموع
: 1377(شـعباني،  كنـد   مرزهـا را دشـوار مـي    حدودنكاتي است كه تعيين  ازاجتماعي نيز 

 است و گاهي داب معاشرتآ گاه نمودي از خوردن صبحانه چگونگي ،مثال براي. )106
را نشـان   شان و حتي هويت دينيها  آنود ـصادي موجـرايط اقتـش ،اجتماعي افراد ةطبق 

به هر سه جنبـه   بيوتندر  ).هايي از اين موارد است خوراك حالل و حرام مثال( دهد مي
نيـز  است. هويـت   گونه همينها وضع  خوريم. درمورد بسياري از نشانه از خوراك برمي

 هـا و...  مكـان  ،هـا  هـا و القـاب، شـغل    دين، لباس، نام ؛مختلفي دارد نمودهاي بيوتندر 
   شوند. ميبررسي در ادامه هايي از اين موارد است كه  نمونه) 1 (شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيوتنهاي هويت در  نشانه 1شكل 

 . دين1 -1 -4
جوامـع   در اسـت.  تـاريخي بشـر وجـود داشـته     هـاي  دوره ةگرايش به پرستش در هم

بـه  فطـري   ها، انسان داراي گرايش پذيري آن نهادها و تحول  گيري ابتدايي، قبل از شكل
ايـن   ارضا كند. راهدروني خود را از اين  نيازهايتا بتواند است بوده او و پرستش  خدا

شـكل   اش بـه زنـدگي  او پرستد و در ارتباط بـا  را بكرد موجودي  گرايش او را وادار مي

پوشاك

 دين

خوراك

 شغل

 زبان

ها و  نام
 القاب

 مكان

هاي هويت نشانه
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 هايرقشـ  ندكـر دين توانـايي جمـع    ).32: 1376ي، كيلو زند(استمرار بخشد  و آن را دده

 ديني دارد.   نام هويت مختلف را تحت هويتي خاص به
توانـد بـا تكـوين و شـكوفايي آن      ديني كه ريشه در فطرت آدمي دارد، مـي   هويت

ازجملـه   ؛دنبـال داشـته باشـد    هاي فـردي و اجتمـاعي بـه    پيامدهاي مثبتي در حوزه
دهي فرد و  ها و باورها، هدفمندي و جهت س تعهد و مسئوليت درقبال ارزشاحسا

هـاي   خوردهاي مثبت و اثـربخش خـويش را در عرصـه   زجامعه كه خود اين امر با
 بخشـد  مختلف فردي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي شفافيت و نمود مي

 ). 224: 1387(اكبري، 
كه خـود را   استيشخصيت اصلي رمان ارمدارد.  بيوتنمحوري در رمان  يدين نقش

   كند: في ميگونه معر اين
جـوري  هاي بلند، جوري كه هر  مجعد و ريشيك آدم نه خيلي معمولي با موهاي 

ولــو فرودگــاه  -و هــر جــايي كــه بــرود -ولــو شــلوار كوتــاه -كــه لبــاس بپوشــد
 ). 15: 1390(اميرخاني، ش تابلو است  عبداهللا بودن -جي.اف.كي

بـان  الشهدا تـوي خيا سيد 10لشكر  24معمر، جمعي گردان ، ارمياي خدايا! من
  ).37 همان،( كنم؟ پنجم نيويورك چه كار مي

تي او تي و مدرن گرفتار است. نيمة سـن نارميا شخصيت متزلزلي است كه بين دو نيمة س
كه به اصول و اعتقادات شرقي و اسـالمي   تربيت يافتهشرق و مكتب شرقي  درنوعي  به

ا او در مواجهـه  كند. ام فضاي داستان را احاطه مياي  د است. اين مكتب مانند هالهبن پاي
  با نيمة مدرن دچار سرگشتگي است:

م هنوز دست چپ  سنتي با چشم [...]كنم  نميي سنتي به حالل و حرام فكر  با نيمه
 بينم كه به پهلوي خشي، بدن نامحرم سقلمه زده بـود، امـا دروغ چـرا؟    آرميتا را مي

تر است، فقط انگشت چهارم از دست چـپ آرميتـا را نگـاه     چشم ديگرم كه مدرن
 . )43(همان،  [...]اي در آن هست يا نه  كرد تا ببيند آيا حلقه مي

 تاريخ قصصمسئلة رجعت است. در  ،شده در اين رمان از ديگر مباحث ديني مطرح
و از  )696: 1375مـادزاده،  (ع» اسـت  (ع)اند ارميـا نـام اليـاس    بعضي هم نوشته«آمده است: 

يـا اميرخـاني بـه ايـن     گو. )679 -678(ر.ك: همان، احياي مردگان است  (ع)معجزات الياس
مهدي  طور اتفاقي حاج . يكي از اين موارد هنگامي است كه بهكرده است هنكته نيز توج



 127                         بيوتنشناسي اجتماعي رمان  نشانه                               25ة / شمار7سال 

ي شـهدا برگشـته باشـند؟     جا باشد؟ نكنـد همـه   نكند او هم مثل سهراب آن«بيند:  را مي
در مسئلة سوزاندن اجساد شهدا هـم  ). 242: 1390(اميرخـاني،  » نكند رجعتي در كار باشد؟

ش  صـورت  [...]اسـيد  ي سالم را انداختند تـوي   بشكه آوردند و جنازه«گويد:  آرميتا مي
پيـامكي هـم   . )316(همان، » [...]ريش بلند و موي فري و  [...]عينِ صورت تو بود ارمي 

 با شـمارة قبـر ارميـا    مهدي شمارة آن را رسد، حاج دست آرميتا مي در اواخر رمان بهكه 
چهل و هشت، بيست، صـد   [...] اب استي قبر سهر نگاه! اين شماره: «دهد مي مطابقت

روي مـانيتور   [...]ش  شود بغلـي  مي [...]تو گفتي صد و چهل سه  [...] و چهل و چهار
اين مسئله نيز  .)480(همان، » .شود و رد مي افتد ها مي راه، مدام نور باالي اتومبيل تلفن هم

ارتباط نباشد با نوري كه سوزي و ديگران در شب نوزدهم مـاه   صورت ايهام شايد بي به
اشـاره   شد. در رمان به ايـن نـور بارهـا    از سر ارميا ساطع مياند كه  مبارك رمضان ديده

 ). 461و  385، 384، 286(ر.ك: همان: شده است 
   :كردبررسي توان  مي ديدگاهاز سه را ين د بيوتندر رمان 

  مطابقت ارميا با ارمياي نبي. 1 -1 -1 -4
را با ارمياي نبي مطابقت شخصيت اول داستان، يعني ارميا نويسنده در بسياري از موارد 

   :خوانيم . در صفحات آغازين رمان ميدهد مي
ي نبي. در كتاب ارمياي البته تورات عهد عتيق بر اين باور است كه ارميا يعني ارميا

يم ابـن يوشـيا و بـرادرش صـدقيا     قنامد و معاصـر يهويـا   نبي او را فرزند حلقيا مي
نويسـد: بـدان كـه تـرا      [...] عهد عتيق، خطاب به او مي يوشيا از پادشاهان يهودا ابن

ها و ممالك مبعوث كردم تا از ريشه بركني و منهدم سازي و هـالك   امروز بر امت
گويـد: آخـر    [...] و ارميا زير لب مي يمايكني و غرس بن ابنايي و كني و خراب نم

 ). 15 ،(همان چه جوري؟
 نويسد:   يارمياي نبي م او در جاي ديگري دربارة

سالي به ارميا نازل شـد. و خداونـد    گويد: كالم خداوند در خشك كتاب مقدس مي
ي ايشان را نخواهم  به من گفت كه بر خير اين قوم دعا منما! چون روزه گيرند. ناله
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شنيد و چون قرباني و هديه گذرانند، ايشان را قبول نخواهم فرمود بل مـن ايشـان   

 [...] هالك خواهم فرمود وبا را به شمشير و قحط و
 ). 233 ،(همان تان باد] [شرم! 5كشد: شيم آن يو ارميا فرياد مي

نسـبتش بـه   سـت كـه   اسـرائيل ا  يكي از پيغمبران بزرگ بني (ع)ارميا يا يرمياحضرت 
نيـز او   المعارف فارسـي  ةدايردر ). 696 :1375عمادزاده، (رسد  مي ،(ع)فرزند يعقوب ،بنيامين

كه در زمان يوشـيا و جانشـينانش مـردم را در     اند ستهدان  اسرائيل را يكي از پيغمبران بني
سـت  كرد و اصرار داشت كه مردم از مقاومت بيهوده دربرابر بابـل د  اورشليم موعظه مي

 ،همين نصايح دليل هخود بپردازند. ب دينيامور بردارند و به اصالح امور داخلي و بهبود 
 ). 153: 1383مصاحب، (پس از سقوط اورشليم آزاد شد او  .او را به زندان انداختند

در پـنج  هـم  فصـل و كتـاب مراثـي او     پنجاهكتابي داشت مشتمل بر  ي پيغمبرارميا
اسـرائيل و خرابـي    اسـيري بنـي   ،المقـدس  خ خرابـي بيـت  تاري ،غيباخبار شامل  ،فصل

  ).697: 1375(عمادزاده، بود  ق.م766المقدس بود. ظهور نبوتش در سال  سرزمين بيت
گيـرد در   بـراي ارميـا رسـالتي پيامبرگونـه درنظـر مـي       اميرخاني در اين رمـان  گويا

ويسـد: امريكـا   ن نويسـنده مـي  «فقط پـول اسـت:   آن والي حاكم و پيامبر كه  سرزميني بي
گويد: من واقعي نيسـتم.   سهراب مي«). 169: 1390(اميرخاني،  »[...] بر است پيام مملكت بي

توانـد   ا آيـا ارميـا مـي   امـ . )148 ،(همـان  »[...] تو هم واقعي نيستي. فقط پول واقعي است
رسـد   نظر مـي  چندان آسان نيست. به انجام دهد؟ پاسخ به اين سؤالخوبي  را به شرسالت

 ا؛ امـ رو بوده هاي زيادي روبه رسالت خويش با مشكالت و آزمايش دادنانجام يا در ارم
موفق بوده است. رفتار و سخنان او گاه تلنگري اسـت بـراي    هم يحدتالش كرده و تا

اند كه خود را و وطن خـويش را   ها شده كه چنان اسير زرق و برق شپيرامونهاي  انسان
 اند.  ياد بردهاز

  قرآني و احاديثربرد آيات كا. 2 -1 -1 -4
بـا  آن  ةاستفاده شده است. گاه قسمت اعظم آيه و ترجم فراوان قرآنياز آيات  بيوتن در

در مـواردي   .شود بسنده مي آيه يا ترجمة آن ذكرشود و گاه نيز به  در متن آورده ميهم 
در اين  له حاكي از آگاهي و بينش اميرخانيئشود كه اين مس هم نام سوره و آيه ذكر مي

  بينيم: در عبارات زير ميهايي از كاربرد آيات قرآني را  نمونهه است. ينزم



 129                         بيوتنشناسي اجتماعي رمان  نشانه                               25ة / شمار7سال 

گويد و مارميت اذرميت [...] يعني وقتـي تـو تيـر     اما خدا در سوره مباركه انفال مي«
 ). 16 ،(همان» ]...[زني و لكن رمي  زني، تو تير نمي مي

شيده [...] هر كجـا باشـيد مـرگ    الموت و لو كنتم في بروجٍ مم اينما تكونوا يدركك«
 ). 36و  25 ،(همان» هاي بلند شما را درك خواهد كرد، ولو در برج

 :مانند ؛خورد چشم مي نيز در اين رمان به (ع)هايي از كالم ائمة معصوم نمونه
ش  كـه اهـل   ستايش زيبا از من پراكندي، حـال آن  رگويد: چه بسيا مي اميرمومنان و«
  ).422 ،(همان »[...] نبودم
كـه را عبـاد    گويـد: خداونـدگارا، بـبخش آن    و امامي كه زينت پرستندگان بـود مـي  «
  .)423 ،(همان» [...] پذيرد نمي دكه را بال بخشند، و بپذير آن نمي

 كه بخش اعظم ماجراهاي آن در بالد كفر -بيوتندر رمان  كاربرد فراوان آيات قرآن
د هويـت اسـالمي شخصـيت قهرمـان     نويسـنده قصـد دار   آن است كه ةنشان -گذرد مي

 همـراه  يالهـ  كـالم  باشـد،  هركجـا  مسـلمان  كـه  دهد نشان وتصوير بكشد  داستان را به
 سابقه است.   هاي فارسي بي كارگيري حدود سي آيه در اين رمان در بين رمان به. ستاو

  طبقات اجتماعيدين و . 3 -1 -1 -4
هاي رهبري را در دست داشـته   تباال دوست دارند سم ةجوامع صنعتي، اعضاي طبقدر 

هـا در   ميـزان مشـاركت آن   .مندنـد  ديـن عالقـه   ظـاهري هـاي   باشند و بيشـتر بـه جنبـه   
پردازنـد كـه رسـوم     هاي مذهبي محدود است و بيشتر زمـاني بـه ايـن كـار مـي      فعاليت

اي از ايــن افــراد اســت. او  عبــدالغني نمونــه). 184: 1379(كــوئن، اجتمــاعي اقتضــا كنــد 
حاج عبدالغني خـودش مـوذن   «كند:  را اجاره مي 6فطر چراغ امپايراستيت عيدمناسبت  به

، نزديكـي  7ي گريفيث الم كالب فرستاد رصدخانهيسبه خرج ا -ي دلتا را با بليت دوسره
: 1390 (اميرخـاني، » آنجلس تا ماه را ببيند و عيد فطر را يك روز زودتـر اعـالم كنـد    لوس
ـ    ، اوهمچنـين . پـول معطلـي نـدارد   كار زيرا  ؛)285 در  .كنـد  پـا مـي   رافطـاري مجللـي ب

دار  هـاي مايـه   يكي از عرب«كند:  ارميا به اين رسوم اشاره مي ،گوي آرميتا با ارمياو گفت
دهد. شب نيمه است ديگر. رسم و رسوم دارند. بايـد بـراي    نيويورك امشب افطاري مي

 ). 217 ،(همان» [...] او يك گوسفند بكشم
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متوسط گرايش به اين دارند كـه بـر يـك مبنـاي اخالقـي و       ةاعضاي طبق« ،درمقابل

 فقطدرحالي كه  ؛)184: 1379(كوئن، » هاي مذهبي واكنش نشان دهند عقلي دربرابر جاذبه
 ةخشـي و بيـل نماينـد   توان تمام امور ديني را توجيه كـرد.   با محك اخالق و عقل نمي

ـ  ةهاي ويژ خشي با استدالل .متوسط باال هستند ةاعضاي طبق امـور دينـي    ةخود در زمين
زمان  بارةدراستدالل او  ،ها اي از اين استدالل هاي چشمگيري دارد. نمونه  با ارميا تفاوت

روش  شويي به دست شويي فرنگي نسبت به شويي عمومي و دست شده در دست مصرف
ميتـا و  يا اقتدا به آر) 88 -87: 1390اميرخـاني،  : (ر.ك ايستاده و ربط آن با احكام شرع است

 ،هـاي ديگـر   از نمونـه ). 94 -93، همـان ر.ك: (صورت كامل حتي در سـفر   خواندن نماز به
 ياسين است:  ةسور بارةاستدالل او در

ي ياسين كه اتفاقاً به عربـي شـبيه بـه     ي ياسين. همين سوره قلب قرآن است سوره
د گوين مي هنويسندش، ابتدايش تشكيل شده است از حروف مقطعه. حروفي يس مي

اي هستند. آيا نبايد اين را ما متوجه شويم  گر كلمه كه حرف مقطعه هر كدام نمايان
يا و سين است و اين  ]اختصاري[ 8وييشن كه قلب قرآن ياسين است و ياسين ابري

   .)253 ،(همانحرف به عربي يعني اول يونايتدستيت؟!  2
امـا بسـياري از    ؛باشـد  چيزي بايد اسـتداللي داشـته  كند براي هر خشي فكر مي ،درواقع

 هاي او ساختگي است.   استدالل

 . پوشاك2 -1 -4
پوشـش و لبـاس    رايناپذير حيات انساني است. ب جزء جدايي» استتار بدن«و » پوشش«

آن، كاركردهـاي فـردي   از . شمرند برمي »اجتماعي«و » فردي« ةكاركردهايي در دو حوز
از  .سـت تـأمين امنيـت دربرابـر گرمـا و سرما    گويي به نياز فطري خوداسـتتاري و   پاسخ

 ةدهنـد  نـوع پوشـش نشـان    ؛بخشـي آن اسـت   هويـت نيز كاركردهاي اجتماعي پوشش 
 ). 132: 1381(نوري، جامعه است هر ها و باورهاي  ها، ارزش سنت

 ةنـوعي مـالك قضـاوت دربـار     توانـد بـه   اي دارد و مـي  جايگاه ويژهلباس  بيوتندر 
لبـاس در ايـن رمـان گـاه      .سـازند  اع پيرامون خـود را مـي  كه اجتمباشد هايي  شخصيت

سـهراب  يابـد.   نمادين مي اي هو گاه جنب دهد را بازتاب ميروحيات و خصوصيات افراد 
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چپيـه و پـوتين كـه در     نـه لنگ دور گـردن و كتـاني اسـت،     اولباس ا ؛ امرزمنده است
ت خـود لبـاس   سهراب متفاوت با شخصي ،در رمان .فرهنگ ما نماد جبهه و جنگ است

ـ  را مي كه آن پوشد مي ـ  اتوان ب دربـارة او   مـرتبط دانسـت.   شا مسـلكي  درويـش  ةروحي
   خوانيم: مي

تمام جنگ حتا يك لحظه هم كاله آهني سرش نكرد حتي يـك بـار هـم لبـاس و     
گفـت كـاله    ش كـاله بـافتني بـود. خـودش مـي      شلوار فرم برزنتي نپوشـيد. عشـق  

ورزشي بود با شلوار كـردي. پـوتين هـم پـا      كن ش هم گرم گي. يونيفرم پدرسوخته
اي همين كتـاني پـا   رب. خوابد اش قيصري نمي پاشنه: گفت كرد. دليل داشت، مي نمي
كه چپيه كارت شناسايي جبهه بود، او هيچ وقت چپيه بـه گـردن    با اين [...]  كرد مي

هـاي   گفت چپيه مال بروبچه انداخت! مي ش مي نگردگل نينداخت. به جايش لنگ 
كـرده اسـت!    ي تهران، آبا و اجدادي با لنـگ شـوفري حـال مـي     جنوبي است. بچه

 ). 33: 1390(اميرخاني، 
جيب و يادآور روزگار جنـگ و شـجاعت    شلواري شش ،لباس ارميا در بيشتر مواقع

انـدازش را از داخـل    تـا پـس   [...] رود استون ارميا به دو مي« رزمندگان است: و دليري
جيبـي كـه مثـل شـلوارهاي زمـان       شلوار شش ،ش در بياورد جيب سبزرنگ شلوار شش

ش تنها مكـان مـورد اعتمـاد ارمياسـت در ايـن       جنگ است و جيب كوچك كنار زانوي
آرميتا و در مراسم ازدواجش او  ةبدرق ،ار شهدامزدر  ،. البته)181 ،(همان» .آور ي پهن قاره

دو لبـاس را مقابـل هـم قـرار     بينيم. نويسـنده در مـواردي ايـن     وشلوار نيز مي را با كت
 :  كشد تصوير مي را بهذهني ارميا  ةدهد و اوضاع آشفت مي

كند. شش جيب است  مدرن و سنتي را خاموش مي شويي نيمه صداي ماشين لباس
چرخد. از كربالي پنج تا استون نيويورك. از پاك  چرخد و مي چرخد و مي كه مي

 ي اندي و پسران در مزرعه خونكردن قطرات خون در معراج شهدا تا قطرات 
زنند در سر ارميا؟ و  از كجا به كجا؟ از كدام سنت و كدام مدرن حرف مي [...]

جيب را كه روزگاري  -انديشد كه فردا چه بپوشد؟ شلوار شش حاال ارميا مي
هاكوپيان را كه ته  پوشيدندش، يا كت و شلوار هاي جنگ حتا توي عقد هم مي بچه

 ). 290، (همانش افتاده است؟  چمدان
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وشلوار معموالً در مراسم رسمي  كت ؛ براي مثالدارند نمادين يكاركردگاه  ها لباس

 ها سنت به كه دهند مي  نشان درواقع پوشند، مي آن را كه  كسانيشود و  پوشيده مي
وشلوار به تن  ارميا نيز هنگام بدرقة آرميتا و در مراسم ازدواجش كت .ارندزگ مي احترام

  هاست. تبند به سن پاي كند و مي
اي براي محافظت  شيوه فقطاگر پوشش را عمل اجتماعي و معنادار فرض كنيم، نه 

هاي تحليلي معطوف به معناي اجتماعي تفسير كنيم. نگاه به  از بدن، بايد آن را در قالب
ها به ما كمك  نمادين و تالش براي درك نمادها و كشف معاني آن يامر ةمثاب پوشش به

 ). 62: 1386(جوادي يگانه و كشفي، ند تا زاوية جديدي از اين مسئله را دريابيم ك مي

در مزار  .و با شخصيتي متزلزل شود ظاهر ميمتفاوت  يهاي آرميتا با پوشش نبيوتدر 
كـه مثـل روسـري روي سـرش انداختـه       بينيم  ميبهي  دختري با مانتو و شال گل ،شهدا
اي ديگـر   گـاه و در اسـتقبال ارميـا او را بـا چهـره     ولـي در فرود  ؛)71 : همـان، (ر.كاست 

كـه   )15و  10(ر.ك: همـان،  اي كه پشـت سـرش انداختـه      با موهاي بافته :كنيم مشاهده مي
   ظاهر: خاطر ارميا و به بعد از فرود هواپيما، به ،البته

دقت تاشده را بـاز كـرد.    مال به مالي را درآورد. دست ش دست از داخل كيف دستي
هـاي   مـال حريـر بـود، بـا گـل      كـرد. دسـت   مال نگاه مـي  تعجب به دستخشي با 

سـرش انـداخت و مثـل روسـري      يماگنولياي بنفش. آرميتـا آن را بـاز كـرد و رو   
ش را  ي مـوي  ش را به پشت سر برد و سعي كـرد بافـه   اش را بست. بعد دست گره

 . )12 ،(همان جوري داخل بلوزش جاسازي كند
بـه پوشـش    اش اعتقادي ز تظاهر او دربرابر ارميا و دليلي بر بياي ا اين تغيير ظاهر نشانه

   است.
 صحنه روي سوزي: «است تكه دو -كه او نيز از مهاجران ايراني است -سوزي لباس

 كشيده باال ش زانوي روي تا كه بلند شلواري جوراب يك و. دوتكه لباس با آيد، مي
 فرهنگ با پوشش اين). 126 ،همان( .»است بسته كمرش دور كه كشي كمربندي و است

گويا  -خوانيم گونه كه در جايي از داستان مي همان -سوزي. نيست سازگارايرانيان  ما
 سنتي فضاي در فرهنگي برهنگي يا برهنگي فرهنگ« ؛ زيراوطن شده است واقعاً بي

  ).257: 1378 شعباني،( .»دارد آنان اخالقي نهادهاي با تمام و تام بيگانگي و است غريب ايرانيان
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ايـن  . )296 ،همـان : (ر.كدكمه اسـت   سهة وشلوار و پيراهني با يق لباس گاورمنت كت
ـ   لباس پوشش خاصي از كاركنان دولت را نشان مي خوشـي بـا    ةدهد كه اميرخـاني ميان

   :ندارد ها آن
هاي پشت خط هستي، آقاي  گويد: جزو بچه آخوندي مي رود و آرام به مرد يقه جلو مي«

 ه؟! گاورمنت ن
 هـا مسـجد   ن جـد، از مسـجدي  عآهن؟! خير! ما پشت اندر پشت و اباً  پشت خط راه -

ـ ارم. )297 ،(همان» [...]گويم پشت خط راه آهن نه، پشت خط مقدم جنگ را مي -[...]  اي
 كـه  انقالبي اول هاي پيراهن از بعد بار اول كه را گاورمنت آقاي كند مي تصور خيال در«

 در بتوانـد  تـا  است كرده تمرين قدر چه است پوشيده كت وقتي افتادند، مي شلوار روي
  ).323 ،همان(!» برود قيقاج هشت و چهل ي قطعه قبرهاي ميان

و پايگاه اجتماعي افراد  خاص ةحرف ةدهند ها نشان برخي لباس فقط ،در اين رمان
 ،انهم: (ر.كموزين است با پوشش فراك يل ةكه رانند مانند لباس ارميا هنگامي ؛است
با دو حرف اختصاري «  :كاركنان شهرك تحقيقات مذهبيديگر يا كاله بيل و  )180

 .)169 ،(همان ».رئيس من است "جيزر"ي زردرنگ  جمله و يگاه نيوجرس ان.جي. دانش
 ما تحقيقاتي كمپاني اين در: «است شده اشاره مسئله اين به نيز خشي صحبت در

. است دار لبه كاله همين كمپاني يونيفرم تعصب بدون. كنيم مي كار اديان ةهم به راجع
  ).168 ،همان( ».است گذاشته ش روسري روي هم آرميتا حتا: كه بيني مي

 كه است بلندي ساق كفش و جين شلوار و بلوز و گيس كاله هم سيلورمن لباس
 نوعي به نيز پوشش اين .)14 ،همان: ك.ر( بماند براق تا زد مي اسپري بار يك اي هفته

 كه آيد دست مي از آنچه گفته شد به. است خاصي شغلي گروه و حرفه ةكنند يانب
هويت، اعتقادات، پايگاه اجتماعي و  است توانسته خوبي به لباس رهگذر از اميرخاني
  .بكشد تصوير به را جامعه از خاصي هاي گروه و ها شخصيتتمايالت 

 خوراك. 3 -1 -4
خوريم تا گرسـنه نمـانيم و    غذا مي .ه نياز زيستيبراي پاسخ دادن بتغذيه فعاليتي است 

نيـز   فرهنگـي  يفعـاليت  ي كافي داشته باشيم. اما خـوردن هاي جسماني انرژ براي فعاليت
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اينكه چه بخوريم، چگونـه بخـوريم، در چـه مـوقعيتي چـه چيـزي را        ؛رود شمار مي به

متفاوت چگونه  هاي نخوريم، سفره يا ميز غذا را در موقعيت بخوريم و در چه موقعيتي
وجوه يك  مگيكنند و... ه بچينيم، چه غذا يا غذاهايي شأن و منزلت اجتماعي توليد مي

انـد   خـود از ديگـري   ةسـاز و متمايزكننـد   هويت ،آفرين ارزش ،فعاليت فرهنگي معناساز
 ). 231: 1390(سجودي، 

روابـط   ،كه بيانگر تمايز قومي و طبقـاتي  است هايي نشانهيكي از  بيوتنخوراك در 
را هاست و اين اصول و روابط هويت اجتماعي افـراد   بين اشخاص و اصول اعتقادي آن

مـان قابـل بررسـي اسـت. ايـن مـوارد       رو از زوايـاي مختلـف در    دهـد  تشكيل مينيز 
  ند از:ا عبارت

 طبقات اجتماعي ةمتمايزكنند ،خوراك. 1 -3 -1 -4
مهمـاني  ايـن   .اشـاره كنـيم  دالغني مهماني عب بهاست  يله كافئبراي پي بردن به اين مس

 ،عبـدالغني  راآن  ةو قسمت اعظم هزين شده است  مناسبت عيد سعيد فطر ترتيب داده به
   اند: كردهدار تأمين  هاي مايه ن و عربيسج

 [...] گير است كند. سالن چشم كشد و او را وارد سالن مي جيسن دست ارميا را مي
» ال الـه اال اهللا «و نشـان طاليـي    اسـت ين پنج تا از ميزها زر -سرويس روي چهار

اي و سرويس باقي  نقره  اي با نشان اند. سرويس بعضي ميزها نقره وسط ميز گذاشته
اليي، نشـان توحيـد اسـت كـه بـراي      طنشان  دهد: ميزها عادي. جيسن توضيح مي

كننـد بـه مجموعـه. نشـان      اعضايي است كه ماهي دويست دالر به باال كمـك مـي  
ان ايمان است، براي اعضايي كه ماهي صد دالر تـا دويسـت دالر حـق    اي، نش نقره

دهند. باقي هم مال اعضاي عادي كه همان حق عضـويت ده   عضويت در كالب مي
نشان اسـالم را   [نشان سينه] 9ها فقط همان بج كنند. اين دالر در ماه را پرداخت مي

: 1390(اميرخـاني،  د شـان بچسـبانن   توانند بـه كـت   دارند كه البته عمومي است و مي
226- 227.(  

اي، عـادي و طاليـي    هاي غذا كـه بـه نقـره    هماني سرويسيبينيم در اين م كه مي همچنان
 دهند. ها استفاده كنند، نشان مي اند، طبقة اجتماعي افرادي را كه قرار است از آن تقسيم شده
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 ة.. و مقايسـ : مرغ، گوسـفند، مـاهي و.  است همانييدر اين م ديگر تنوع غذاها ةلئمس
آن  ةيا مقايسـ  ،كنند ي بسنده ميچهاي داستان كه اغلب به ساندوي آن با غذاي شخصيت

هـاي   استكان خالي آب جـوش. شـكر. ظـرف   « كه عبارت است از: افطار آرميتا ةبا سفر
 ). 199 ،(همان» .خرند ي يك يوناني مي هاي نان فطيري كه از مغازه كثيف فرني. خرده

 شود: اختالف طبقاتي را يادآور مي طنز اين نويسنده به
ي توحيدي اعراب مسلمان نيويورك اسـت. چنـد نفـر     طبقه ي بي ارميا محو جامعه

كننـد.   نمايي مـي  اند و مهمانان را راه امريكايي ايستاده [محافظ شخصي] 10گارد بادي
اي. گـارد جلـو    ها معترض هستند كه بايستي بروند روي ميزهاي نقره بعضي مهمان

آورنـد و   عضويت باالتر را در مي  شان فيش پرداخت حق گيرد. از جيب را مي ها آن
ـ    دهند و گارد عاقبت اجازه مـي  نشان مي اي  د دور آخـرين ميـز نقـره   دهـد تـا برون

 ). 227 ،(همان [...] بنشينند

 اصول اعتقادي ةمتمايزكنند ،خوراك. 2 -3 -1 -4
حـائز اهميـت   نيـز  فرد از ديگران ادات اعتق ةمتمايزكنندامل ععنوان  به بيوتنخوراك در 

. ارميـا مـدام   كنـد  جـدا مـي  ديگران از در خوراك اش او را  است. ارميا و اصول اعتقادي
آرميتـا جـواب   « :دكن له ذهنش را به خود مشغول ميئدنبال ذبح حالل است و اين مس به

» م حـرام كند كه از روي ميز چيزي بـردارم. نگـران حـالل و     دهد و به من اشاره مي نمي
. )42 ،(همـان » [...] خـورد  كند: اين فقط ذبح حالل مـي  آرميتا آرام زمزمه مي«. )58 همـان، (

تي نيز به كـار توزيـع گوشـت حـالل در بـين      و مد او فقط به فكر خودش نيست ،البته
   پردازد. ميمسلمانان 

 خوراك و آداب خوردن . 3 -3 -1 -4
دربـارة جيسـن    ،بـراي مثـال   كرده اسـت. توجه  قواعد و آداب خوردن نيز بهاميرخاني 

ش را پـاك   اند دست هاي حمل غذا انداخته اي كه روي چرخ جيسن با سفره«خوانيم:  مي
كند كـف آشـپزخانه. دسـت ارميـا را بـا دسـت        كند و استخوان ران مرغ را پرت مي مي

. )226 همـان، (» .كشـد تـوي آسانسـور    گيرد و مي چرب است، مي  ش كه هنوز هم راست
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و بـا دسـت چـرب     كردن ران مرغ بـه كـف آشـپزخانه    كردن دست با سفره، پرت پاك

بـه   اونـد نبـودن   ب و پـاي جـيس   يفرهنگـ پايين سطح  ةدهند نشاندست ارميا را گرفتن 
 هنجارهاي اجتماعي است.  

آشـپزي و   در توصـيف نحـوة   وي مورد توجه اميرخاني است. همپخت غذا  روش
 . )223 ،همانك: ر.( كند ه ميه جزئيات هم توجب در ضيافت شام عبدالغنينظافت آن 

هاي  با نامكه  است چساندوي -كه گفته شد چنان -هاي داستان غذاي اغلب شخصيت
حاكي از فرصت كم افراد براي  شود و بيرون از منزل صرف ميداگ، ژامبون و...  هات

جاني با يك « :هاي شغلي، اجتماعي و اقتصادي آنان است درگيرينيز نشانة غذا و  ةتهي
ها هم از  ي ظرف ظرف ساالد آماده، ديگران هر كدام با ظرفي و غذايي ديگر. همه

هايشان را هم از  ي ظرفها حت آن. )56 ،(همان» .جنس آلومينيوم و يك بار مصرف
ها را هم ندارند. اگر  چون فرصت شستن ظرف اند؛ بارمصرف انتخاب كرده ظروف يك

هايي كه  آورد و از تعارف س غذاي خودش را ميهم در منزل كسي جمع شوند، هرك
 صرف منزل درسرعت  به صبحانهكنند، خبري نيست.  بدل ميوايرانيان بين هم رد

 كرده آماده را خودش صبحانه آرميتا« :كند و هركس غذاي خود را آماده مي شود مي
 از رميتاآ«. )77 ،همان( ».خورد مي را اش صبحانه سرعت به. شده ورقه ذرت و شير. است

 چال يخ توي شير! ارمي: كشد مي داد و گذارد مي باز نيمه را در [...] شود مي خارج در
 و كوكا چاي، قهوه، معدني، آبمثل  ،ييها نوشيدني از ،در اين رمان ).382 ،همان( »است

در سرزميني كه  ،درواقع .)189و  127، 95 ،46، همان: ك.ر( شود ه ميبرد  نام مشروب
 هاي گوناگون و دلخواه نيز براي آنان كنند، نوشيدني ادي در آن زندگي ميمهاجران زي

هاي  نوشيدني ،بعضي افراد مهاجر هم برخالف دستورات ديني خود ،است و البتهمهي
  نوشند. راحتي مي حرام را هم به

  شغل. 4 -1 -4
انـش او  فقط با تجربـه و د  حيات انسان در جامعه با كار عجين شده است. كار انسان نه

شـناختي   صورت يك امر اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، ارزشي و روان بلكه به؛ درآميخته
مفهـوم   ةپديدآورند ،گر شده است. مفهوم كلي كار در ارتباط با كنشگران اجتماعي جلوه
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هـاي گونـاگون    هـايي در رسـته   فعاليت ةنام اشتغال است. اشتغال به مجموع تري بهدرخُ
(رضـي،  آن كسب درآمد درجهت ارضاي نيازهاي انساني است  شود كه هدف اطالق مي

فصل چهارم تا جايي كه  ؛اساسي غافل نبوده ةاز اين نكت بيوتندر اميرخاني  ).296: 1381
شـغل در ايـران و    ةصراحت در ايـن فصـل بـه مقايسـ     و حتي به ناميده »پيشه«رمان را 

 :  پرداخته است  اياالت متحده
ارمياي معمر، مشـكل   بر شد، تا به اين جاي كار، جناچنان كه در فصل پيشين ذك

 ةعنـوان راننـد   مسكن (سكونت در كاندور اشـتراكي) و اشـتغال خـود را (كـار بـه     
بعد از اين در راه ازدواج با سركار خـانم آرميتـا پنـاهي     .لموزين) حل نموده است

مانع  ينتر مشكل جدي نداشته باشد. نه فقط توي ايران، كه در همه جاي دنيا، مهم
باشند. فقط ميزان اهميت ايـن   عامل مسكن و اشتغال ميدر راه تشكيل خانواده، دو 

 ). 107: 1390(اميرخاني،  دو عامل در كشورهاي مختلف متفاوت است
هـا را بـه خـود     هـا و ملـت   ها، دولت واره ذهن انسانماشتغال از مسائلي است كه ه

هـا مربـوط    معيشـتي انسـان   -قتصـادي ظاهر به بعد ا هرچند شغل به .ستكرده امشغول 
با بعد فردي، خانوادگي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي آنان نيز ارتباط تنگاتنـگ   ،شود مي

شخصيت  نشان دادن اهميت اين مسئلهبراي نيز اميرخاني  ).64: 1379(ميردريكوندي، دارد 
ـ  و دهد. شغل ارميا در گفـت  هاي متفاوتي قرار مي مان را در شغلراصلي  ا دوسـت  گـو ب

   :مهندسي عمران است ،سهراب ،شهيدش
شـوم،   مال خشـك كـنم. وقتـي دوال مـي     ش را با دست شوم كه روي سنگ دوال مي

 ريزند. پشت ميز نشستن هم آفتي است.  هاي كمرم بدجوري به هم مي مهره
 مگر كارت پشت ميز است؟ تو كه مهندس عمران شده بودي! -
گيرد به دست! ديگر كار نظارت روي منـاره  مهندس عمران، فعله نيست كه بيل ب -

  ).69 -68: 1390(اميرخاني، ام [...]  دهم. پشت ميزنشين شده را انجام نمي
متنوعي اسـت كـه ارميـا در آمريكـا      يها شغل ،دارد بازتاباما آنچه بيشتر در رمان 

شغل بعدي ارميـا توزيـع گوشـت     هاست و آن وزين يكي ازيمرانندگي با ل ؛گزيند برمي
   .حالل است
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را در چهار گـروه جـاي داد:    ها آنتوان  دارند و مي يانواع گوناگون بيوتنها در  شغل

كـه شـغل    -فروشي تحقيقات دانشگاه نيوجرسي، رانندگي، ساندويچ اهاي مرتبط ب شغل
  عكاس و... . ،كارمند بيمارستان ماننداي  هاي متفرقه و شغل -اكثريت افراد رمان است

 ةطبق باال، ةطبق شوند: مي بندي هدست اجتماعي ةطبق چند در مردم صنعتي جوامع در
 ةطبق ).181: 1379(ر.ك: كوئن،  پايين ةطبق و كارگر ةطبق پايين، متوسط ةطبق باال، متوسط

 اعضا، تعداد محدوديت خصوصي، و دولتي هاي بخش در نفوذ انباشته، ثروت با باال
 اين افراد از اي نمونه عبدالغني بيوتندر رمان  .دشون مي تمايزماز ديگران ... و باال درآمد
 متوسط ةطبق و پايين متوسط ةطبق گروه دو بهتوان  مي نيزرا  متوسط ةطبق. است طبقه
 پايين سطح باال، تحصيالت و درآمد باال متوسط ةطبقهاي  ويژگي از .دكر تقسيم باال

 در باال متوسط ةطبق ضاياعاست.  نگري آينده و انداز پس به شدن قائل ارزش ،بيكاري
 اجتماعي هاي فعاليت در ها آن مشاركت و دارند اشتغال مديريت يا تخصصي مشاغل
 برخي در. گيرند مي جاي گروه اين در بيل و خشي ،در اين رمان. زياد است بسيار

 متوسط ةطبق .است شده ياشارات خشي افراط به نگري آينده و انداز پس موارد، مانند
 معلمان فروشندگان، خصوصي، مؤسسات و دولت معمولي كاركنان شامل بيشتر پايين
 طبقه اين در توان مي نوعي به را در اين رمان ها شخصيت و ها شغل ساير. هستندو... 
 حتي و رضالبناني دار، ميان جاني، مثل ،فروشاني اغذيه و تاكسي رانندگان مانند ؛داد قرار
 هريك در كه دنشو مي تركيب ماهري نيمه كارگران از بيشتر كارگر ةطبق. آرميتا و ارميا

 به بيشتر و دارند كمي درآمد ها آن .خورند مي چشم به بازرگاني و صنعتي هاي شاخه از
ا ام. ندارند نقشي بيوتن در گروه اين ،البته. هستند خود فوري نيازهاي برآوردن فكر
اغلب  هاي آدم -دارند رارق پيشرفته صنعتي جوامع سطح ترين پايين دركه  -پايين ةطبق

 را ها سيلورمن توان يمدر اين رمان  كه هستند... و گدايان ولگردان، بگير، اعانه و بيكار
 شده داده نشان وتنيب در ياجتماع طبقات شكل شمارة دو در .داد قرار گروه اين در

بيش . آنچه دارد يجا لورمنيس طبقه نيتر نييپا در و يعبدالغن هرم نيا رأس در. است
عبدالغني درمقابل  مانندقرار گرفتن طبقة اعيان  ،كند از همه در اين رمان خودنمايي مي

  سيلورمن است. مانندفروشان و گداياني  اغذيه ،رانندگان تاكسي مثلطبقاتي 
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 بيوتنها با اشتغال در  تحليل طبقات اجتماعي و رابطة آن 2شكل 

   مكان. 5 -1 -4
. ايـن اخـتالف طبقـاتي در    سـت ها ة اجتماعي آناز طبق اي نشانه گاه زندگي افراد  مكان
كـه در چنـد   و خانة خشي (خانـة وياليـي)    (آپارتمان كوچك) آرميتا ةبين خان ةمقايس

  شود: وضوح ديده مي به ،اند  شده قدمي يكديگر واقع
 در و پيكرش ايستاده اسـت و انگـار   ي بي پزخانه ام منتظر آرميتا كه توي آش نشسته

 ]شخصـي كوچـك   نآپارتمـا [ 11خواهد چيزي درست كند. يك اسـتوديو فلـت   مي
ي كوچك كه با يك كابينـت از   انهخپز شويي و حمام درهم، آش پنجاه متري. دست

ي تخـت شـو، دو آبـاژور و     با دو صندلي و يك كاناپه  هال جدا شده است و هالي
كـنم، داج   را نگـاه مـي   19ة ام و ويالي شمار كنار پنجره ايستاده [...] يك ميز كار و

 ي وياليـي را  هـاي روشـن خانـه    را كه پارك شده است داخل گـاراژ و چـراغ   99
 ).53 ،(همان

 در جاي ديگري نيز از قول آرميتا به مكان زندگي و نقـش آن در نشـان دادن طبقـة   
هـاي   اي از آپارتمـان  مجموعـه [ 12مـن تـوي كانـدومينيوم   « اجتماعي اشاره شده اسـت: 

بـا خشـي    ،ي چهارم دوازده، طبقه ]واحد[ 13كنم. يونيت گي مي رويي زنده هروب ]كوچك
 ). 52 ،(همان» ي طبقاتي داريم! به قول خودش فاصله

 ها در جاي ديگري از رمان هم مشهود است: اميرخاني به مكانبرانگيز  لنگاه تأم
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و اين فصل، فصل مكان بود، مكان، مسكن و معماري! و تو اي سهراب، بـه لحـن   

اي كه خود را دوباره مقيد به قيد سنگين مكان كنـي، پـس    خودت مغز خر نخورده
وگاس! آخـر   حق بود كه در اين فصل قدم نگذاري و رهامان كني تا برويم به الس

 ). 105 ،(هماندنيا [...] 

 ها و القاب نام. 6 -1 -4 
   ند:ا قابل بررسي بيوتنها از سه جهت در  نام

 ها ناممخفف كردن . 1 -6 -1 -4
گيرد. برخي  هايش بهره مي و القاب بسياري براي شناساندن شخصيت ها اميرخاني از نام

رمـزي هريـك    و جيسن د.نشو يافته ديده مي شكلغييرصورت مخفف و ت ها به نام از اين
آيد و به مـن لبخنـد    جيسن جلو مي«: جاسم و رمضان است مانندهايي  نام ةيافت تغييرشكل

ارمـي مخفـف   . )57 ،همان(» .تر است سن صدايم بزنيد بهي، البته اين جا جزند: جاسم هستم مي
ة رمـزي و  هرچنـد در امـالي دو كلمـ    ؛رمضـان اسـت   ةارميا و رمزي صورت تغييريافت

گويـا رمـزي    .شـود  ذكـر نمـي   شو دليل خاصـي در رمـان بـراي    هستتفاوت  رمضان
توان پي برد كه او پدر  هاي پاياني داستان هم نمي تا قسمت ؛ زيراشخصيتي مرموز است

دار خودتـان كـه    تر است. مثل همين ميان براي خود شما هم ارمي مناسب« :خشي است
 ).  58 ،(همان» ش رمضان بوده است! زنند. اصل رمزي صدايش مي

 ها و تداعي معاني نام. 2 -6 -1 -4
اصـي را  ست و معـاني خ اهاي مثبت و منفي نيز  كاررفته در رمان يادآور ارزش اسامي به

گـاه در رمـان بـه آن     هكـه گـ   -. شايد بتوان ارميا را با نگاهي ديگركند به ذهن متبادر مي
كـه  ارميـا  دوست و همـرزم شـهيد    -سهراب .با ارمياي نبي مطابقت داد -شود اشاره مي

اي  شـبكه  و را تداعي كند  وطننوعي  تواند به مي -بخش وي است نوعي مرشد و الهام به
 ،بيـوتن  ،نـام رمـان نيـز    ،. البتـه متبادر كند و سهراب را به ذهن اهنامهشمعنايي از وطن، 

رمـان ايـن واژه را معـادل وطـن      معاني گوناگوني است. اميرخـاني در جـايي از   يادآور
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معناي رگ گـردن)   گاه آن را برگرفته از واژة وتين عربي (به ؛)384(همان، كند  في ميمعر
 Bمعنـاي نـوعي ويتـامين از گـروه ويتـامين       بـه  Biotinگاه معادل  ؛)198(همان، داند  مي

افتـد   اي از قرآن مي ياد آيه ايي از رمان هم با واژة بيوتن بهدر جشمارد؛  مي )387 ،(همـان 
   ).469(همان، ) آمده است ها كه در آن كلمة بيوتن (خانه

  ها ي نامالغوي و معنة ريش. 3 -6 -1 -4
 هـايش اسـتفاده   گذاري شخصيت نگليسي براي ناما و هاي عربي، فارسي اميرخاني از نام

يكـي از ايـن   كه مواجه هستيم ها  دربارة نامهاي زباني فراواني  با بازي بيوتندر . كند مي
  خوانيم: . در رمان ميارمياست ةموارد واژ

ارميـاي نبـي،   ارميا يعنـي؛  اين باور است كه  عهد عتيق بر توراتكه گذشت،  چنان
رمي. ارمي يعني تو يـك نفـر     ي فعل امر مثني است از ريشهگويد: ارميا  ن مييسج

دهـد   توضـيح مـي   بياندازيد. و اما نويسندهر شما دو نفر تي ؛عنييتير بيانداز و ارميا 
 ننويسد كـه ارميـا اسـم اولـي     خوري مي آورد و با دل نميي باال سر در از نوشته كه:

رميا با همان مشخصـات  يك شخصيت به نام ااي راجع به  . قصهرمانش بوده است
 ). 16 -15 ،(همان الذكر فوق

 ).266 ،(همان» .اسم من، ارميا، عربي نيست، عبري است اصالتاً«كند:  ارميا نيز اشاره مي
. انـد  از اين جنبه قابل بررسينيز خشي و...  ،جاني، سوزان، رمزي ديگر ماننداسامي 

 و يار جـاني  ؛مانند جان است و گرامي زي عزيامعن صفت نسبي به ،يكي از معاني جاني
ارميا در دادگاه نيـز بـه ارميـا     ةشق سوزي است و در جريان محاكماع جانييار مهربان. 

ها! سـوزي   زاده توانند بكنند، حرام ارميا! خودت را نباز! هيچ غلطي نمي«ويد: گ چنين مي
ن عاشـقي مـ   ةهمـ  [...] خواهد خودكشي كند. خيلي وقت اسـت  به من گفته بود كه مي

در جـدول  . )468 همـان، (» .عشق، براي اين بود كه خودش را نكشد توي اين مملكت بي
   آمده است. بيوتنها در  ي آناريشه و معن ،ها نام زير
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  بيوتن در ها نام 1 جدول

مخفف و  ها نام
 تداعي الغوي و معن ةريش يافته تغييرشكل

 - يافته آرامش آرمي آرميتا
 ارمياي نبي شده تهداش بزرگ ارمي رمياا

 - رئيس - باس
 قائم شده هدايت - مهدي حاج

 - كننده قسمت جيسن جاسم (قاسم)
 خشايار رنگ ترسو/ تيره - خشي
 - ، مرموز اشاره رمزي رمضان
 سوختن سوزنده سوزي سوزان

سرخي و  ،سرخاب - سهراب
 شادابي روي

سهراب در 
 شاهنامه

اعراب  نياز بي ةبند - عبدالغني
 ركنيويو

گروهي از  دولت - گاورمنت
 كاركنان دولت

 . زبان7 -1 -4 
 هر در و است يچندوجه اي هديپد تيهو ست.ها دهندة هويت آن بازتاب گاه زبان افراد

ـ  در گـر يد عبارت به ؛است ريمتغ آن بر مختلف عوامل اثر ،يا مرحله اي  دوره  نقطـه  كي
 ،يكيخان(است  غالب عامل ينيسرزم وجه اي يزبان وجـه گريد يا نقطـه در و ينيد وجه
ها بـراي هـر    توان براساس آن هايي بيروني دارند كه مي هاي هويتي نشانه گونه ).9: 1383

برشـمرد؛ زيـرا   شـناختي   توان عنصـري زبـان   . هويت را ميشد فردي نوعي هويت قائل
وز هـايي بـر   وجود دارد كه از خود نشانه» كنشگري«يعني  ؛يابد ي ميهويت در فرد تجل

درصـدد برقـراري    ،اي هـاي نشـانه   كنشگر با بروز قسمتي از گونه ،دوم اينكه و دهد مي
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(شـعيري و  پـردازد   آيد و با اين ارتباط به تفهيم معنايي از خـود مـي   ارتباط يا تقابل برمي
  ).75: 1388وفايي، 

شويم كه هويت افراد را هم  عي مواجه ميطات كالمي متنوبا ارتبا بيوتندر رمان 
هاي انگليسي، عربي و فارسي در كنار هم در داستان  واژه كار بردن بهد. نكش تصوير مي به

 ازجمله:  ؛هاي زيادي دارد نمونه
اميرخاني، ( ».برو و بخور ]!ندارد يدخل تو به[ 14!يوربيزنس آو ايزنان ايت! ببين! هي«
1390 :182.( 
  ).187 ،همان(!» خشي اين است شده عرب بيخ از قلوه [...] قلوه [...] اكل طبخ، ذبح،«
  ).287 ،همان(» .]مبارك فطر ديع[ 15تويو فطر هپي! مبروك الكريم رمضان عيد«

 و يسـ يانگل كـامالً  نه و زنند يم حرف يفارس كامالً نه كه افراد شيگو در اين رمان
 و تيهو بحران با ،كنند صحبت مي يعرب -يسيانگل -يفارس از يمخلوط كه ييها عرب
 در ،. همچنـين است برانگيز تأمل چندگانه تيهو با و هتكچند يجوامع در زبان يشناور

 ممكـن اسـت بيـانگر    كـه  شوند يم نوشته جدا هم از يافراط يشكل به كلمات رمان نيا
ي گرجـ ( باشد هم داستان يها تيشخص تيهو شدن هتكچند و تيهو بحران و گسست

فاقــاتي كــه بــراي يــن رمــان و اتزيــرا بيشــتر ماجراهــاي ا ؛)164 -163: 1389 ،يحامــدو 
 ؛گـذرد  دهد، در خارج از مرزهاي ايران و در آمريكـا مـي   هاي داستاني رخ مي شخصيت

از گوشـه و   پندارند و مهاجران زيادي ود ميآرماني خ سرزمينكشوري كه بعضي آن را 
نيز مدام در مواجهـه   ،در خود جاي داده است. شخصيت اصلي رمان، ارميا را كنار عالم

اسـت كـه ايـن ارتباطـات      مهاجران عرب و ايرانيان مقيم آمريكا قـرار دارد و طبيعـي  با 
  ع بين آنان شكل گيرد.كالمي متنو

 آداب معاشرتهاي  نشانه .2 -4
كنند كه در يك موقعيت اجتماعي  ص ميي اجتماعي براي اعضاي جامعه مشخهنجارها

رهيزند. هـر اجتمـاعي داراي   پبچه نوع رفتاري بايد درپيش گيرند و از چه نوع رفتاري 
و در اين  دانند ميرا بر خود واجب  ها هنجارهاي مخصوص است كه افراد پيروي از آن

هـاي روزانـة    كنند افـراد در فعاليـت   ص مياند كه مشخ رسوم هنجارهايي ميان، آداب و
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اي  شـيوه  هـا را بـه   هـا ايـن فعاليـت    هاي مورد قبولي رفتار كنند. انسـان  خود به چه شيوه

اي نيـز پيـروي    دهنـد و از معيارهـاي هنجارمنـد جاافتـاده     وكرده و مرسوم انجام مـي خ
(كـوئن،  هـا   هاي ديگران، رعايت آداب معاشرت و نظـاير آن  ر از كمكتشك  مثل ؛كنند مي

1379 :154 .( 
اي  هايي از اين آداب اشاره شده است. يكي از ايـن مـوارد صـحنه    به نمونه بيوتندر 

رود  دو مـي  كند و ارميا به ش را تمام كرده و دست در كيفش ميداگ است كه خشي هات
» داگ خـودش را حسـاب كـرده    فقـط هـات  «شـود او   ه مـي ؛ امـا متوجـ  كه حساب كند

كند. خشي به ايـن رسـم ايرانـي كـه      و از اين كار خشي تعجب مي )47: 1390(اميرخاني، 
   هي ندارد.، توجكند غذاي همراهش را نيز حساب مي پول يكي

ـ      ة ديگـر از آداب در رمـان دسـت   نمون ي دو بـار  ادادن اسـت كـه نويسـنده بـه معن
دادن بـر   كـه در فرهنـگ مـا دو بـار دسـت       درحالي ؛كند دادن در آمريكا اشاره مي دست

كنـد. جلـو    آرميتـا بـا خشـي خـداحافظي مـي     «كند:  ميدوستي و صميميت زياد داللت 
ـ   كنم مي روم و از خشي تشكر مي مي ش را عقـب   دهم كـه دسـت  خواهم با او دسـت ب
مـرد  [ 16بـار دسـت دادن در روز كـار گـي     2كشد. امـروز يـك بـار دسـت داديـم!       مي
 . )52(همان، » .هاست]باز جنس هم

   :شوند ميدر دو دسته بررسي  بيوتن درهاي آداب معاشرت  نشانه ها، عالوه بر اين

 لحن كالم  .1 -2 -4
هاي متفاوتي اسـتفاده   مختلف از لحنهاي  گوهاي روزمره و در موقعيتو افراد در گفت

ـ ب وةيشـ  يمعنـا  بـه  آنكـه  بـر  عـالوه لحـن   شناسان، تيروا اصطالح در. كنند مي  هـر  اني
 خـاص  يفضا و حالت جاديا يمعنا به ،نديگو يم يگفتار لحن آن به كه است تيشخص

 وةيشـ  و داسـتان  موضـوع  از خـود  يتلق آن وسيلة به سندهينو كه است داستان در يانيب
 داسـتان  يكلـ  لحـن  ايـ  يعموم لحن آن به كه گذارد يم شينما به را مخاطبان با ههمواج

   .شود يم انينما اثر يها تيشخص سخنان در يگفتار لحن. نديگو يم
مغـز خـر   «ماننـد  عبـاراتي   .است آميز توهين گاه بيوتندر  ها شخصيت گفتاريلحن 

ـ  «، »ام خفقان گرفته«، »خفه شو«، »اي نخورده چشـم   در رمـان بـه   و... »ام هگاوگيجـه گرفت
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كنـد:   آميـز اسـتفاده مـي    نيز گاه از لحـن تـوهين   شهاي اميرخاني در مونولوگ. خورد مي
داني چرا؟ نبايد هم بداني. بـس   گيرد. نمي م مي قدر از دست خشي لج دانم چرا اين نمي«

نويسـنده بعـد از ايـن هـيچ     «نويسـد:   در جاي ديگـري نيـز مـي   . )41(همان، » كه االغي!
 . )185(همان، » [...]گيرد  گويد و خفقان مي نمي

از  .شـود  نمـي  ديـده ها ارتباطي ميان طبقه و سـطح تحصـيالت افـراد     در اين توهين
كـار   را بـه راحتـي ايـن الفـاظ     ن، ارميا و آرميتـا هركـدام بـه   يسج، خشي و بيل تا رمزي

ايـن   ن مـردم كـه بـي   -دار بـاوجود تـذكر سـوزي    ها، ميـان  ماني همسايههي. در مبرند مي
اين آقا ارميـا مـردم نيسـت، امـت اسـت! راسـتي       «گويد:  به ارميا مي -بد است ها حرف

و بـاز در   )59 ،(همـان » گرفتي از آخوندها؟ اوضاع خوب بـود ايـران؟   قدر حقوق مي چه
اين بيزينس تو نيست. ني بـر   ]خفه شو[ 17آپ! گويد: خشي! شات دار مي ميان« :همانييم

  ).60 ،(همان» ديگر!پارتي را كوفت نكن 
را نشـان  هـاي داسـتان    بر اينكه فضاي حاكم بر روابط شخصـيت  ها عالوه اين نمونه

، بيانگر روابط خشك و دور از عواطف ساكنان اين سرزمين و فضاي فرهنگـي  دنده مي
  كه رمان در آن رخ داده است. هستند اي و اجتماعي

 ارتباط غيركالمي. 2 -2 -4
ماننـد  و  هـاي چهـره   حركات اندام، وضع اندام، حالت ،ها اشاره لشام ارتباط غيركالمي

اي از  بـا طيـف گسـترده    بيـوتن در رمـان  . )17: 1388ي، سـك كرومك (ريچموند و  هاست آن
هـا نقـش    چشـم  ويـژه  بههاي چهره و  كه از اين ميان حالت روييم روبهارتباط غيركالمي 

، عشـق، آزردگـي،   مانند عالقه ،وناگونيهاي گ پيامنگاه خيره براي نمونه، . دنبسزايي دار
ـ ايـن  در  كنـد.  مـي ب و عصبانيت را القا حالت تهاجمي، تعج نگـاه خيـرة ارميـا     ،هنمون

 كنـد:  كنندة عواطف اوست و فكر كردن و ناراحتي از آينده را بـه ذهـن متبـادر مـي     بيان
دند، فقط بـه  كر واردها كه هاج و واج به در و ديوار نگاه مي ي تازه ارميا به خالف همه«

 ). 19: 1390(اميرخاني، » .سيلورمن خيره شده بود
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ب و حيرت جاني است. در اينجا ها حاكي از تعج ماندن چشم  مثال نيز خيره اين در

جـاني بـه   « شده است: آنهم ارتباط كالمي شكل نگرفته و ارتباط غيركالمي جايگزين 
 ). 47(همان، » .راقهايش روي پوست سياه ب من خيره شده است؛ با درخشش چشم

ـ ايـن  ماننـد   ؛حركات دست اسـت رمان،  در ديگر ارتباط غيركالمي آرميتـا،  « :هنمون
گـرفتن  دهد. موقع  م مي كلني را به دستواي اد ش و شيشه كند در كيف دستي دست مي

ة اول با كاركرد اوليـ  در جملة .)40 همان،(» .ش نخورد م به دست م كه دست شيشه مراقب
 ،ه بـه مـتن رمـان   دادن ادوكلن به ارميا با توج ، يعنيدوم ا جملة ام ؛يمدست مواجه هست

نيـز  سـوم   . در جملـة سـت از عشق و محبت آرميتـا بـه ارميا  و حاكي عاطفي  بار داراي
ز اي ا نشـانه  ممكن استها  دستكاركرد دست بيانگر تعلقات مذهبي ارمياست. حركت 

) 45 -24، همان: (ر.كزند  ر بشكن ميدا هاي مختلف رمان ميان قسمتباشد. در نيز شادي 
دار خـود را تكـان    گيـرد و ميـان   خشي روي ميز ضـرب مـي  «ها،  هماني همسايهييا در م

 ). 57 ،(همان .»دهد مي

 . نتيجه5
يكـي از عوامـل موفقيـت    شناسي بيانگر آن است كه  نشانه ديدگاهاز  بيوتنبررسي رمان 

مطلـوبي   شـكل  . اميرخاني بـه است تماعيهاي اج نويسنده به نشانه ةتوجه ويژاين رمان 
هـاي گونـاگون زنـدگي     در جنبـه و  ها را در ابعاد دينـي  توانسته است حضور اين نشانه

در  نيـز هـا   تصوير بكشد. گوناگوني نشـانه  خوراك، پوشاك، شغل و... به ازقبيل ،هروزمر
آداب  ،داتدين و اعتقـا  مانند ،هايي از نشانهخوبي  بهاست. نويسنده چشمگير رمان اين 

هـاي   از روش و كـرده  ها بـراي بيـان مقاصـدش اسـتفاده     و خوراك شخصيت ،و رسوم
عنـوان   لحن، ايما و اشارات، نگاه، حركات دست و... بهمثل  ،گوناگون ارتباط غيركالمي

   .گرفته استهره ـتماعي بـاج هاي يتـواقع بازتابي براي  ربست
شـود و شخصـيت اصـلي داسـتان،      ميبه آن تأكيد  هموارهمهمي كه در رمان  ةلئمس

كه انعكـاس آن   دين و اعتقادات مذهبي اوست ،روست روبه رد با آنامو بيشترارميا، در 
حجـم بيشـتري از   داراي ايـن فصـل    اي كـه  گونه به ؛شود در فصل پنجم بيشتر ديده مي

 نميا خورد كه در چشم مي رمان حدود سي آية قرآني به سراسردر  ،البته. نيز استآيات 
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مكان نيز از موضوعات مورد توجه اميرخاني در فصـل  سابقه است.  هاي فارسي بي رمان
 ةطبقـ دهنـدة   بازتـاب  منزلة بهو خوراك  ،خوراك حالل و حرامديگر  ةلئمس .سوم است
. حضور مشاغل در فصل سـوم و چهـارم بازتـاب بيشـتري دارد و     افراد استاجتماعي 

 ماننـد هـايي   نشـانه . توجه است درخوراز نكات  »پيشه« عنوانباگذاري فصل چهارم  نام
بحـران هويـت   شود.  صورت پراكنده حتي در اواخر رمان هم ديده مي ها به پوشاك و نام

تار و سخنان بعضي در رف ويژه به، بيوتنهاي  پردازي نيز از مسائلي است كه در شخصيت
 ي يافته است.  مهاجران تجل

ي گفتـار اسـت. لحـن    فـراوان رمـان  يـن  ادر نيـز  هـاي آداب معاشـرت     شمار نشانه
در ده سـن شود و گاه نوي سراسر رمان ديده ميها در  گوي شخصيتو گفتدر  آميز توهين

بيانگر روابط غيرصميمانه، خشـك و  كه  دكن استفاده مينيز از اين لحن  شهاي مونولوگ
كه ماجراهـاي رمـان   است اي  ها و فضاي فرهنگي و اجتماعي دور از عواطف شخصيت

كه است از ارتباطات غيركالمي فراواني نيز در رمان استفاده شده  اند. آن شكل گرفتهدر 
 . از انعكاس بيشتري برخوردارند مراتب حركات چشم و دست به

دن كـر ور  اجتمـاعي و غوطـه   هـاي  نشـانه  باكمـك توانسته است  بيوتناميرخاني در 
مايـة   درونننـده بـه   يـابي خوا  شـرايط دسـت   ل و واقعيـت، تخيـ در دنيـايي از  خواننده 
 د.كنمتن را فراهم  اعتقادي -اجتماعي

 ها نوشت پي
1. Peirce 
2. Morris 
3. Halliday 
4. Guiraud 
5. Shame on you! 
6. empire state 
7. griffith observatory 
8. abbreviation  
9. badge 
10. body gaurd 
11. studio flat 
12. condominium 
13. Unit 
14. It's none of your business   
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15. Happy fitr to you! 
16. gay 
17. Shut up 
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