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   2)نويسنده مسئول(سوسن پورشهرام، 1مقدم مهيار علوي

  20/1/90:فت مقاله تاريخ دريا
  8/5/90:تاريخ پذيرش قطعي

  
  :چكيده

داستان نويسي بيست سال پـس از   ةبرگزيد ةجايز« ةرمان هفت جلدي آتش بدون دود ، برند
ـ  .)ش 1315-1387(اثر ارزشمند زنده ياد نادر ابراهيمي» انقالب ركمن و ، روايتي از پيدايي قـوم ت

نادر ابراهيمي عـالوه بـراين رمـان    . پهلوي استهاي پاياني حكومت سرگذشت زندگي آنان تا سال
هـا،  دشـنام، بـدنام، كالغ   هايو نيـز داسـتان    ، سفرهاي دور و دراز هامي و كامي در وطن  پرآوازه
ادبيـات كودكـان و   : درچندين عرصه نگاشـت ديگر ها داستان ونمايشنامه و ده اي براي شب خانه

هـا و   اين دست كه در اين ميان كتـاب صـوفيانه   بزرگساالن و آثارنظري، ترجمه، مقاله و آثاري از
و رمان آتـش بـدون دود، جايگـاه    ) تاريخ تحليلي پنج هزارسال ادبيات داستاني ايران(ها  عارفانه

 . اي دارد بارز و برجسته

و تحليـل عناصـر    بـه نقـد  ، پرداخـت   آتش بدون دودرمان  سيبه بازشنا ميكوشداين مقاله 
البتـه   –مايـه  درون پردازي ،پيرنگ داسـتان و  ديد، شخصيت ة، زاويداستاني ازجمله زمان، مكان 

  . روي آورد -بانگاهي نو ومتفاوت
  

  : كلمات كليدي 
  .ساختار داستاني ، روايت ، پيرنگ ، آتش بدون دود، نادر ابراهيمي

  

                                                 
     m.alavi2007@yahoo.comدانشگاه تربيت معلم سبزوار استاديار - 1
   yahoo.comsusanpooria@كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي - 2
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  درآمد -1
شماري رمان، داسـتان  وشتن با ن» نادرابراهيمي«درميان نويسندگان چند دهه ي اخير، 

 ةزمين تاه كودكان و بزرگساالن، فيلمنامه و نمايشنامه، كارگرداني و نگارش آثار نظري دركو
نويسي، تحليل داستان، نويسندگي و مباني ادبيات داستاني جايگـاه بـارز و در عـين     داستان

اي است صاحب سبك، توانا در توجه به عناصـر   او نويسنده. اي دارد حال كمتر شناخته شده
  .پردازي تان وشخصيتداس ةچندگان
  
  گذري برآثار نادر ابراهيمي.1-1

  :توان به هفت دسته تقسيم كرد آثار نادر ابراهيمي را مي
آن شب تا سـحر؛  :  كتاب، مانند سي و پنج(هاي داستاني  شامل كتاب ،آثار كودكان -الف

هـا   ها؛ كـالغ  بي كاشي؛ پهلوان پهلوانان، پورياي ولي؛ دور از خانه؛ سنجا باران، آفتاب و قصه
داسـتان سـنگ و فلـز و آهـن؛ فرهنـگ مـواد       : كتاب، ماننددوازده (هاي علمي  كتاب.. ) / .و

 سي و سـه ( آثار بزرگساالن -ب؛)كتابهفت (آثار منتشر نشده و زير چاپ / ...)ايران و معدني
سـرخ؛   هاي آبـي  باران؛ بر جاده ةآتش بدون دود؛ ابن مشغله؛ ابوالمشاغل؛ افسان: كتاب، مانند

ر تبعيـد ابـدي؛ يـك    اي بـراي شـب؛ مـردي د    كوتاه به همسرم؛ خانه ةناپذير؛ چهل نام پاسخ
ها؛ لوازم نويسـندگي؛   ها وعارفانه صوفيانه: كتاب، مانندشش (  آثارنظري -ج؛.)..وآرام  ةعاشقان
: كتـاب، ماننـد   سـه (اي  آثارترجمه -د؛. )..اي بر مراحل خلق و توليد ادبيات كودكـان و  مقدمه

هـاي   فعاليـت  -و؛)مقالـه  دوازده(هـا  مقالـه  -ه؛... )و آدم آهني؛ مويه كن سرزمين محبوب من
: مورد تدريس، نويسندگي و كارگرداني فيلم سينمايي، فيلم مسـتند ماننـد   هجده(سينمايي 

آتـش بـدون   : هاي تلويزيوني ماننـد  و مجموعه هاي وحشي ايرانعلَم كوه وتخت سليمان، گل
ــه و نمايشــنامه   -و ... )و ور و دراز هــامي و كــامي در وطــندود، ســفرهاي د  پــنج(فيلمنام

  ). مورد شش(شعر و آهنگ  -ز؛)مورد
اي از پيدايش قوم تـركمن   مهرا با مقد آتش بدون دودنادر ابراهيمي ، جلد نخست رمان 

ه بـه  ترين اثـر نويسـند    توجه ترين و شايد درخور كه برجسته 1اين رمان تاريخي. كندآغاز مي
: گـاالن و سـولماز، كتـاب دوم   : كتاب نخسـت .شمار ميرود، در هفت جلد نگاشته شده است 

: تـاب پـنجم  هاي پرخـون، ك  واقعيت: اتّحاد بزرگ، كتاب چهارم،: درخت مقدس، كتاب سوم
  .هر سرانجام، سرآغازي است:گز آرام نخواهي گرفت،كتاب هفتمهر:حركت از نو،كتاب ششم
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  موضوع ةينروش تحقيق وپيش -2
اسـتفاده  ) ازجزء به كلّ(ي استدالل استقرائي  اي وشيوه در اين پژوهش از روش كتابخانه

 و هـا  تحليـل ودسـت يـافتن بـه يافتـه      تجزيـه و  بندي اطالعات، گردآوري وطبقه.شده است
در پيشـينه موضـوع نيـز     .شـود ارهاي اساسي ايـن تحقيـق راشـامل مي   استنتاج كلّي ،ساخت

  .خور اين رمان نوشته نشده استاي در ارزندهمتأسفانه هيچ اثر 
  
  تمهيد ومقدمه چيني رمان -3

ي نخست يك رمان ، خواننده را براي درك بسياري ازشگردهاي هنري، سـاختار  سطرها
  . نويسنده در طول رمان آماده ميكند ةهاي فنّي مورد استفاد و شيوه

مكـانِ داسـتان، صحراسـت و     ، آتش بـدون دود در رمان  :ي ديد زمان، مكان و زاويه. 1-3
يموت و گوكالن، «. ديد، داناي كلّ ةيموت و گوكالن و زاوية زمان از ابتداي پيدايش دو قبيل

» ر اين خـاك شان ددارترين بايل تركمن، و شايد ريشهبزرگترين ق -ند ة بزرگ تركمندو قبيل
» يشه به نـام يمـوت  پ يموت، دالوري بود عاشقْ ةگذار قبيلبنيان: گويدافسانه مي«). 1/10-9(
)1/10.(  

  
  معرّفي شخصيتها -4

هاي اين رمان شخصيت. كندرا براي ورود به ماجرا آماده مي ها، مخاطبآشنايي با شخصيت
  :را ميتوان در سه نسل مورد بررسي قرار داد

هـا و  جوئي هـاي او؛ روايـت اختالفـات، كينـه    سرگذشت گـاالن اوجـا و جنگاوري   :نسل اول
پيـدايي  اويلر و آقشام گلن فرزندان گاالن؛  ماجراي آق :نسل دوم/ اي قبيله هاي بينخواهيخون

تـاريخ   :نسل سـوم / اي قبيلـه  ها، يا به عبارت ديگر اختالف دروناختالف بين اوجاها و يموت
  .هاستو مارال در رسيدن به اتحاد تركمن؛ روايت تالش و كوشش آلني  وحدت تركمن

 -2از زبان خود شخصيت؛  -1: وه به ما معرّفي شودتواند به چهار شيشخصيت رمان مي«
 ة تلفيقي از سه شيو -4از زبان راويي كه در خارج از داستان است؛ -3از زبان شخصي ديگر؛ 

هاي فـراوان،  در اين رمان به سـبب بكـارگيري شخصـيت   ). 212: 1378بورنوف، (» الذّكر فوق
  .  هاي دو شخصيت اكتفا ميگرددويژگي تنها به ذكر

  :شودوجاي يموتي توسط راوي معرّفي ميگاالن ا :گاالن. 1-4
هـا زبـانزد خـاص و عـام      در دشمني با گوكالن -گاالن، تلّي و كَرَم  -پسران يازي اوجا «

هـا، گـاالن   همانند نداشتند؛ اما در ميـان آن افروزي و خونريزي  بودند، و در تيراندازي و آتش
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گـاالن  «/).1/15(» طلب راستي شرّ و آشوبود؛ مردي بداستان ديگري ب -پسر بزرگتر  -اوجا 
» جـو  پـروا، سرسـخت و كينـه    تاز و بي شاعر و وحشي، يكّه: اوجا، سرور جنگجويان يموت بود

او مـردي بـود   : كـنم اند، توصيف مي ونه كه روايت كردهگاالن اوجاي يموتي را آنگ«) / 1/15(
! دل ان و سادهرو، خند، جوششي، خوش، تيز، عصبي، ناآرامصورت، نيرومند، چابك، تند خوش

احتـرام  ... تاخـت جهيد و تنـد مي گاالن، تند سخن ميگفت، تند عمل ميكرد، تند بر اسب مي
همه كس را ريشخند . يف و بيمارخصوص براي مردم ضعب -ئل نبود چنداني براي ديگران قا

  ).1/17(» ... حتّي پدرش يازي اوجا را -كرد مي
ه احساسات لطيف شـاعرانه  پرواست كه گاه ب جو، خونريز و بيگاالن اوجا، شخصيتي جنگ
اگـر  «بـراين بـاور اسـت كـه     ) 267: 1374(بيشـاب  . سرايدميدان ميدهد و اشعاري زيبا مي

بينـي   قهرمان يا شخصيت پليد هميشه قهرمان يـا پليـد باشـد، خواننـده اعمـال او را پـيش      
به عـالوه  . ستندمشكلي ندارند گيرا نيهايي كه  شخصيت. شود آور مي كند و داستان مالل مي

ها، و اما با ايجاد تناقض در شخصـيت كند مطلق كردن شخصيتها، آنها را يك بعدي و ساده مي
  . بيني كند ها را پيشطوري كه خواننده نتواند اعمال آنميتوان شخصيتهايي پيچيده ارائه داد 

، آت ميش داشت و ساچلي تنها دختـر  هاي پاالز، آلني اويلر سه پسر به نام آق :آلني. 2-4
  . اويلر بود آق

 -2/52(» ... بـود اويلر، از ميان فرزندانش، تنها به آلني خواندن و نوشتن را يـاد داده   آق«
  . ديدياويلر را مي ، كه در هر حركتش آققدر شبيه اويلر بود؛ آن ظاهر، همان آقآلني، ب«). /51

او پس از . لر، آلني را به شهر فرستاد تا حكيم شوداوي با آمدن بيماري به اينچه برون، آق
ها، هيچ بيماري نـزد او   سه سال و نيم آموزش تجربي طبابت، به صحرا بازگشت، اما تا مدت

  . نرفت
شان نـزد  ا راضي كند كه براي درمان بيماريآلني هرچه كرد نتوانست مردم اينچه برون ر

  . اي ديگر در پيش گرفت او بروند، پس شيوه
هاي بيمـار را   آلني گفت كه درخت از او خواسته كه بچه. درخت ناميد ةاو خود را نمايند

  . شفا دهد و به اين ترتيب، به مرور، اعتماد مردم را جلب كرد
اينچه برون آورد و كم سالمتي و شادي را به  چنين شد كه آلني با مداواي بيماران، كماين

مثـل  هايمان را  كينه: ...آلني فرياد كشيد«. تجربه كرد بار ديگر، صلح و صفا رااينچه برون يك
دشمن تـركمن، حكومـت   . كنيماما هدف را عوض ميداريم؛ هاي خوبِ قديمي، نگه مي تفنگ

  ).3/418(» ! فقط -ستمگران است 
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  طرح وپيرنگ رمان -5
رمان در حقيقت شرحِ زندگي است؛ بنابراين طرح آن نيز، گسترش و پيچيدگي بيشتري 

چه پيچيـده و چـه    -ها ة طرحمقايسه با داستان كوتاه دارد، اما در مجموع ساختمان همدر 
كـه   -اي  هر طـرح بـا واقعـه   . شودغازين، مياني و فرجامين تشكيل مياز سه بخش آ –ساده 

اين واقعه در ميانـه  . شودشروع مي –اغلب با پديد آمدن عدم تعادل در موقعيتي همراه است 
  ). 16: 1379مستور، : ك.ر(بد و سرانجام در پايان به اوج خود ميرسد يا بسط و گسترش مي

دو . يمـوت و گـوكالن آغـاز ميشـود    ة با روايـت پيـدايش دو قبيلـ   آتش بدون دود رمان 
هـا، بكلّـي قطـع     جا كـه روابـط قبيلـه   تا آن. رسندكه بعدها بر سر آب به اختالف مي اي قبيله

 -گـوكالن  ة از طرفـي، بـزرگ قبيلـ   . و سرب داغ ها تفنگ استميشود و تنها ارتباط ميان آن
تحريك پدر و يارانش دختري دارد به نام سولماز، كه گاالن اوجاي يموتي، به  -بيوك اوچي 
، )1/9(» آورد دهد و از يموت دختر نمـي گوكالن به يموت دختر نمي«، اما گرددخواهان او مي

گاالن به خونخواهي . شوندراه كشته مي برادر گاالن در اين دو. پس گاالن، سولماز را ميربايد
كه سـرانجام، تنهـا بـرادر    تا اين. ياران بيوك اوچي را ميكشد برادرانش، بسياري از خويشان و

اوجا را بر لب به كمك دو تن از خويشان خود، گاالن  -يت ميش اوچي  -سولماز  ةزنده ماند
يـت مـيش    -نهـا بـرادرش را   خواهي همسر خود، تسولماز به خون. شندكُچاه اينچه برون مي

  .ها، كشته ميشود آورد و خود نيز توسط يكي از گوكالن از پاي در مي -اوچي 
گـاالن   اويلر، فرزند ارشد آق. رسداي كم و بيش به پايان مي ي قبيلههابا مرگ گاالن، جنگ

يمـوت رو  ة اي بـه قبيلـ   در اين هنگـام بيمـاري ناشـناخته   . رسدبه كدخدايي اينچه برون مي
اعتقـادي مـردم    رغم شرايط ناهموار و تهديدهاي بزرگان يموت و بـي  به  –اويلر  آق. آورد مي

مـردم  . را براي فراگرفتن طـب بـه تهـران ميفرسـتد     -آلني  –ها، پسر خود  صحرا به شهري
ة خود را با هم ةاز پي سفر آلني، رابط -اند  ها رنجيده اويلر به شهري كه از تمايل آق -يموت 

باز ميگردد و با تالش بسـيار   آلني پس از سه سال و نيم به اينچه برون. كنندع مياوجاها قط
يمـوت و گـوكالن، دسـت در دسـت هـم      . شود، اعتماد مردم را به خود جلب نمايدموفّق مي

قبايـل تـركمن تـا    كنند و به اين ترتيـب  قبايل ديگر را به اتّحاد دعوت ميگذارند و خُرده مي
حصـيل طـب   كند و پس از مدتي براي تلني با مارال ازدواج ميآ. حدودي به وحدت ميرسند

و گاه به امـور دهقانـان    اما ارتباط خود را با صحرا قطع نميكند. روددر دانشگاه، به تهران مي
هاي سياسي مختلفي در صحرا به فعاليت ميپردازند، از ها گروهدر اين سال. رسيدگي مينمايد

ي در برخي به رهبري حضرت ولي جان آخوند، آلن» حراحزب اتّحاد اسالمي مردم ص«جمله 
  .گذاردرا بنيان مي» وحدت مردم صحرا«زب ها، حضوري فعال دارد و خود نيز حاز اين گروه
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بـه ايـران    1338ر حدود سال روند و دمرداد به اروپا مي 28از كودتاي  آلني و مارال پس
ــدريس در دانشــگاه مي  ــه ت ــد و ب ــاز ميگردن ــدب ــه، تركمنك كــه بيســاوا. پردازن هــا و رحمان

آلني . فرزند آلني را به اعدام محكوم ميكند برد، پس از مدتي، آرتامداران را از بين ميسياست
  .رودر يك درگيري مسلّحانه، از بين ميشود و سرانجام مارال نيز دهم كشته مي

  
  رمانة مايدرون -6

موضـوع بـا   ة كننـد  درونمايه كه در اصل فكر اصـلي در هـر اثـر ادبـي اسـت، هماهنـگ      
كـري و ادراكـي نويسـنده را    شخصيت، صحنه و ديگر عناصر داستان است و سمت و سوي ف

مايه يا مضمون، به معناي كـلّ اثـر اسـت؛ يعنـي فكـر يـا       نشان ميدهد، به اين مفهوم، درون
  . كندر نويسنده را در داستان تحكيم ميافكاري كه موضوع اساسي مورد نظة مجموع

تّحاد و همبستگي و يكي شـدن  رسيدن به ا آتش بدون دود،اصلي داستان انديشه و پيام 
حـل   -آب و زمـين   -ابتـدا، اختالفـات اساسـي بـين تركمنهـا      اي كه  به شيوه. هاستتركمن

ميشود و مردم تركمن به وحدت ميرسند وسپس ارتباط با فارسها و در مجموع مردم شـهر،  
پيونـد گـاالن   . يك ملّت بزرگ ادغام شوددر  -ها تركمن -سبب ميشود كه يك ملّت كوچك 

ن گوكالن عملـي نمـادين از وحـدت مـردم تـركم     ةيموت و سولماز اوچي از اوب ةاوجا از قبيل
نمادي از وحدت يـك  ... هاي ديگر به تهران و گنبد وصحراست و رفتن آلني و سپس تركمن

  ).223 -224: 1381مهرور، : ك.ر(ملّت است 
  
  پايان و فرجام رمان -7
گي و توصيف وضعيتي كه تعـادلش  اي ، آشفت هاي قبيله با اختالف آتش بدون دودان رم 

اگـر داسـتاني   . شود و سرانجام بـه نظـم ميرسـد، نـه پايـان خـوش      بهم خورده است آغاز مي
نامتعادل به پايان برسد داستان خوبي نيست ولي اگر بـه نظـم برسـد و پايـان خوشـي هـم       

پـس از چنـد نسـل، ايـن     ). 228 :1371اخـوت، : ك.ر(سـت   نداشته باشد داسـتان مـوفّقي ا  
را  -آخـرين جلـد    –نادر ابراهيمي جلد هفتم . آلني و مارال از بين ميرود ةوسيلكشمكشها ب

ايـن  / حال / اما / خوبي بوديم /  ةخوبي بوديم مارال، قص ةمن و تو قص«: گونه آغاز ميكنداين
ت را  اي به پايان مي ير، در نقطهناگز واقعيت را بپذير كه هر قصه، سرانجام، رسد؛ و اين واقعيـ

در / در تمـام عمـر   / و من و تو . / اي آغاز نميشود تازه ةقص/ اي تمام نشود،  هم، كه اگر قصه
چگونـه  / اي نيسـت   تمـام شـدن، مسـأله   ! مارال... / و آغازهاي نو/ هاي نو بوديم  قصه ةانديش

  ). 7/5(» ماست ةتمام شدن، مسأل
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هـا  آن. ة آزادي و تكاپو در مسير آرمانهاي خود هسـتند ها تشنن رمان اغلب شخصيتدر اي
شـود بـه مبـارزه    چـه كـه سـد راهشـان مي    سرنوشت و تقدير خويش و بـا هـر آن   محابا، با بي

دو  –تصويري از كشته شدن آلني و مـارال  . خيزند و سرانجام در اين راه كشته ميشوندبرمي
 –اي پايـان دادنـد    شايسته و درست خود به جنگهاي قبيلـه  ةششخصيتي كه با تدبير و اندي

  .  هاي پاياني رمان را تشكيل ميدهدقسمت
  
  اي رمان مايهدرون –هاي ساختاري ويژگي -8
،رمـاني  » ي خلـق تـركمن اسـت   كشـيدگ  تاريخ ستم«، كه به نوعي آتش بدون دود. 1-8
ث، نهضت، روح و يا حـال  به نوسازي شخصيت، سلسله حواد«ست كه درآن نويسنده تاريخي

آنها، دست بـه تحقيقـي جـدي و     پردازد و براي خلق دوبارةو هواي يكي از اعصار گذشته مي
ذكر اين نكته بايسته اسـت  ). 33: 1366سليماني، (» وسيع در وقايع و حقايق گذشته ميزند

در واقـع رمـان   . كندرمان تاريخي از اشخاص غيرِ تاريخي يعني داستاني نيز استفاده مي«كه 
و  تاريخي، اغلب رمان طويلي است كه حوادث و تحوالت تاريخي را بـه نحـوي كـه در ديـد    

البتّه ايـن حـوادث و تحـوالت    . تصوير ميكشدشود، بهاي تاريخي منعكس ميزندگي شخصيت
  ).همان(» خود ميگيردرنگي از تخيل نويسنده را نيز بهمواره 

از قبايل تـركمن   ي زندگي برخي صويري از مكان و شيوهنويسنده در رمان خود ت.  2-8
  : دهد،به اين ترتيبرا نيز ارائه مي

ياشولي حسـن بنـا   ة برون، مكاني بود كه به دست گاالن اوجا و با انديش اينچه .  1-2-8
چادر مردانِ مجرّد كنار هـم و  . اين اوبه دو چاه، چهار تنور و يك آسياب كوچك داشت. شد

ترتيبي بده كه يك چـاه  «. ها بودة جوانقرار داشت، زيرا حفاظت از اوبه برعهد در اطراف اوبه
چادر مردان مجرّد را «). / 1/194(» در مشرق اينچه برون داشته باشيم و يك چاه در مغرب

ة يـك گوشـ  «). / 1/195(» ايشان باشدة در كنار هم بزنيد؛ آنطور كه حفاظت از اوبه به عهد
ها را هم خبـر كـن كـه چهـار تـا      زن. ها چند تا آغل بزرگ بسازوانامن پيدا كن و با كمك ج

  ). / 1/196(» جا منزل كنندها بزنند، و چهار چوپان تفنگچي آنچادر، چهار طرف آغل
هاي ساكن در گوميشان، به سبب رفت و آمد با مردم گنبـد و شـهرهاي    گوكالن.2-2-8

يشـان، يـك خيابـان خـاكي دراز     گوم«. زندگيشان تغيير كرده بـود ة اطراف تا حدودي، شيو
و ايـن  ... هاي چوبي و چادرهاي تركمني در دو سوي اين خيابان نشسته بودند داشت، و خانه

آمد و به كنار  خاكي است كه از قره چاي مي ة، مقصودمان همان جاد»خيابان«گوييم  كه مي
. ا كـرده بـود  رفت و گوميشان، با اين خيابان دراز، شـكل ابتـدايي يـك شـهر را پيـد     دريا مي
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و پهلوي همين بقّالي ... گوميشان، سواي چندين دكان كوچك يك بقّالي نسبتاً بزرگ داشت
خانـه يـا تـوي آن    يك چايخانه بود كه با چوب ساخته شده بود؛ و مردم، شـبها، جلـوي چاي  

  ). 3/21(» شدندجمع مي
اي آلنـي و  كوشد شرايط زندگي، خصـلتها و ويژگيهـ  نادر ابراهيمي در اين رمان مي. 3-8

ا      مبارزهة مارالِ تركمن، روحي جويي و پيكار ايشان عليه ظلم و ستم را بـه تصـوير بكشـد، امـ
داند، در مورد پيدايش قوم تركمن، دليل و سبب مبارزه و جنگجويي شروع كار، الزم مي براي

گوگالن و از اضافة پيدايي يموت و . گرددبنابراين به سالهاي دور بازمي. توضيحاتي بدهد هاآن
  .داستان را آغاز ميكند

صحراسـت    گرچه حوادث و ماجراهاي داستان، بيانگر رنج و محنت مردم تـركمنْ .  4-8
كند، زيرا ابراهيمـي بـراين بـاور    تر ميتر و خواندني اما كاربرد طنز، در مواردي، اثر را دلنشين

كند؛ و گرنه چيـزي  يآور تاريخي قابل تحمل م هاي خندهتاريخ را تنها خرده دروغ«است كه 
  ). 1/179(» به جز خون مظلومان، مركّبِ تاريخ نبوده است

اسم اين يكـي  ! گاالن: ها سبكبارانه خنديدند و يكي از ايشان، در ميان خنده گفت بچه«
همـه   -. خواهـد نكرده بودم كه اين يكي هـم اسـم مي  اصالً فكر  -... ات را چه ميگذاري؟ بچه

اتفاقـاً بـد    -. پسر گـاالن اوجـا  : گويند به او مي. اسم هم بد نيست خنديدند، و يكي گفت، بي
اين هيچ خوب .. .وقت، به خود من چه بايد بگويند؟ پدرِ پسرِ گاالن اوجا؟ نه آن... اما... نگفتي
  ). 1/127(» نيست
يكـي از  . كنـد داستاني را به خواننده معرّفـي مي   ست كه شخصيت گفتگو عنصري ا. 5-8

اگر نويسـنده بخواهـد تنهـا بـا توصـيف      . ست گفتگو پيش بردن  داستان ا ةدكاركردهاي عم
مستقيم، عمل داستان را پيش ببرد،  بسيار دشواراست، بنابراين با استفاده از گفتگـو عـالوه   

فضـاي داسـتان را   «. يابـد  ها آزادي بيشتري مي كه در توصيف حاالت دروني شخصيت بر اين
  ). 301-302: 1380سليماني،(» كند س ميزنده، متحرّك و قابل لم] نيز[

ا در  دهـد  را گفتگوهاي طـوالني تشـكيل مي   آتش بدون دوداي از رمان  قسمت عمده امـ
اي  گونـه پردازنـد، ب هاي نويسـنده مي ها و ديدگاه تمامي اين موارد، شخصيتها، به بيان انديشه

  .ضعف رمان است اين از جمله نقاط ها تقريباً يكسان است وة تركمنگفتار هم ةكه شيو
كارگيري تشبيه، استعاره، برداشتي آزاد از ابيات شاعران، بهاي شاعرانه و گاه توصيف. 6-8

ها و استفاده از اشعار تركمني، در مجموع، نثر رمـان   ها و جمله تشخيص و كنايه، تكرار كلمه
  . را زيبا و جذّاب كرده است
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رخ ته و خروشان، بـا چشـماني سـ   كاله، آشف گاالن، خودستاي ستمگر، خوي كرده و بي«
بيـنم،   اين گاالن اوجايي كـه مـن مـي   «). /1/101(» رفتچون دو گل آتش به چادر خود مي

  ). 1/103(» ...دست از جان شسته است و چار تكبير زده
ها عقاب را بر سر يك بازي به سوي دام رانده بودند؛ چرا كه ميدانسـتند ايـن عقـاب،    آن«
اد دل باخته بودناپ شكاف است و رامش دام44-1/45(» ذير؛ و اينك، عقاب به صي .(  

ها سعي دارد فضاي بسته ، نفسگير و پراضـطراب   نادر ابراهيمي گاه با تكرار واژه. 1-6-8
هـا،   هاي داستان را به مخاطب خود القا كند و براين باور است كـه تكـرار واژه   برخي از لحظه

اند، بهتر به تصوير ميكشد و خواننـده   قرار گرفته ها در آن شرايط و موقعيتي را كه شخصيت
 . گرددداستان همراه و همسو مي  با جريانبا درك چنين فضايي بيشتر 

بعد از بيست سال، بعد از دويست سال، بعد از دو هزار سـال، و شـايد بعـد از دويسـت     «
يلماز به ./ ايستاده در كوچه بود يلماز. هزار سال، براي نخستين بار، يلماز، سر پا ايستاده بود

بعـد از  . ايسـتاده بـود  . يلماز، ايسـتاده بـود  . /خود نگاه كرد كه ايستاده است؛ كه ايستاده بود
ايستاده، ايسـتاده، ايسـتاده، ايسـتاده،    .../بيست، دويست، دو هزار، شايد هم بيست هزار سال

كه از قفـاي خـود    –گاه  تكيه بي/ايستاده،  –يلماز يك قدم برداشت، يا قصد برداشتن داشت 
  ). 7/66(» ... يلماز ايستاده، برگشت و نگاه كرد. /را شنيد» !ايست«فرياد 
هاي ناب اي كار بردن تك جملهها و عبارتهايي به صورت مثل و ب استفاده از جمله. 2-6-8

. گويم كه اوجاها بدجوري توي اين خاك، ريشه دارنـد ام و باز مي من بارها گفته«:انندو زيبا،م
مثـل بـاد، تـوي    ! ارد بـرادر خبر كه خانه ند«). 2/191(» اند اند؛ اما ريشه نسوزانده كرده پاييز

» مانـد دنـدان را مي  اسلحه، سگ بي مرد بي«). /2/221(» رسدصحرا ميگردد و به همه جا مي
)6/57 .(  

ز زنـدگي اسـت، حتّـي اگـر ايـن      هاي نويسـنده ا رمان بيانگر احساسـات و برداشـت  . 7-8
به اين جهـت بـا خوانـدن رمـان     . دكساني باشد كه فرسنگها از ما فاصله دارن ها از آنِاحساس

هاي بدست آمده و  ، تجربه ة نويسندههاي سنجيده و سازمان يافتميتوان از مشاهدات و كاوش
  . پردازد، آگاه شدنويس به آنها مي آداب و رسوم كه رمان ها،بسياري از فرهنگ

او در . صحرا را بازگو كند آداب و رسوم مردم تركمنْنادر ابراهيمي در اين رمان ميكوشد 
سـال   بيسـت و هفـت  جا كه مقدور بود و اشاراتم به آداب و رسوم، تا آن« :اين مورد مينويسد

رابطه با صحرا و جستجو در اعماق صحرا به من ياد داده، اشاراتي اصـيل اسـت و درسـت؛ و    
بايـد از  » ايـم  هايي نداشته آداب و سنّت ما چنين«: اگر تركمن جواني يافته شد كه ادعا كرد
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 –هـا پرسـيدم   زنده باشد؛ چرا كه من از پـدربزرگها و مادربزرگ اگر  –پدربزرگش سؤال كرد 
  : توان به مواردزيراشاره كرد هاي تركمني، مي ها و رسم از جمله آيين.»هاي سالسال

   .شود هر قبيله داراي يك كدخداست كه توسط مردم انتخاب مي. 1-7-8
راسـم عروسـي، ايـن اسـت كـه      هاي مردم تركمن در روز برپايي م يكي از سنّت. 2-7-8

 –دزدد و معموالً بـرادران عـروس راه را بـر او    داماد بصورت نمايشي عروس را از چادرش مي
شوند تا داماد بتوانـد   بندند، اطرافيان داماد به ظاهر با برادرهاي عروس درگير ميمي –داماد 

  . ر خود ببردعروس را به چاد
  . يابند معموالًخويشاوندان نزديك مرده، در مراسم تدفين، حضور نمي.  3-7-8
تـرين عـاملي    هاي مردم تركمنْ صحراست و مهمرسمخواهي از جمله سنّت خون. 4-7-8

 . ها ادامه يابدو خونريزي بين مردم صحرا تا مدت شد، جنگ كه سبب 

نويسنده بيش از . هاي فراوان در اين رمان استاز جمله موارد قابل ذكر، شخصيت . 8 -8
تـك تـك افـراد، كـه بعـدها در       به خاطر سپردن نام. صد شخصيت را وارد ماجرا كرده است

. كندبدون ترديد، خواننده را سردرگم ميست كه  يابند، مشكلي ا هاي داستان حضور ميجريان
يت مـورد نظـر را معرّفـي    ره شخصـ نويسنده براي حلّ اين مشكل، گاه در بين روايـت دوبـا  

  . كندمي
هاي تركمنـي و آذري اسـت،   ة فراوان از نامدهد، استفادچه به اثرنادرابراهيمي ارزش ميآن

صورت فرهنگي از نامهـاي بـومي درآورده اسـت؛    نويسنده با چنين رويكردي، رمان خود را ب
امـروزه چنـدان   هاي محيط و اجتماع، شايد كه ه به مرور زمان و به سبب دگرگونيهايي كنام

دار مانـدن   غني و ريشـه  ةحفظ و نگهداري زبان براي هر ملّتي پشتوان«. كاربرد نداشته باشد
دور از روحشان ب محتواي خشك و بيآثار پژوهشي مطلق كه به سبب . فرهنگ آن قوم است

 توانند همانند رمانة جامعه ميباشند، هيچگاه نميروزمرّ... عوامل عاطفي، احساسي، رفتاري و
هـا  تور زبان و اصـطالحات و تكيـه كالم  در طول تاريخ در حفظ و نمايان ساختن واژگان، دس

پـاالز، گـزل،   ). 242: 1374پاينـده،  : صنايعي ،به نقل از(» كاربرد داشته و مفيد فايده باشند
آرپاچي، تريج، تايماز، مارال، آت ميش، بولوت، تومـاج، آمـانلي، آيـدين، ملّـان، آچيـق، آراز،      

بـاي،   ، قيناق، گيزلين، چوني، قارنوا، تلّي، غازان، قاباغ، ياماق، قچاق، تاغان، چاتما، آنـه اولدوز
كـار رفتـه در   هاي باز جمله نام... ارمك، اُنق، آيناز، آرتا، آيدنگ، يلماز، يورگون، آرپا، اوشار و

  . اين رمان است
ريـم كـه حتمـا،ً    ما مثلي دا. عنوان رمان برگرفته از يك مثل قديمي تركمني است. 9-8

) 2/176(و ) 2/172(» شود، جوان، بـدون گنـاه   آتش، بدون دود نمي«: اي بارها آن را شنيده
  ).2/218(نيز 
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، توصـيف  باشـد ة يك زن تركمن ميگونه كه شايسترمان، آن شخصيت زن در اين. 10-8
 او. كنـد اي داشتن يك زنـدگي آرام، تـالش مي  پاي همسر خود ، بربزن تركمن پا. شده است
زن تـركمن، نجابـت را النگـوي طـال و گردنبنـد      «. چون و چراي همسر خود است مطيع بي

» ... زن تـركمن، يعنـي ذات نجابـت تـركمن    . جواهرنشان نميداند، كه گاه باشد و گاه نباشد
)3/30 .(  

ابـزاري از زن و  ة عـدم اسـتفاد   …در نگاهي گـذرا رمـاني عفيـف اسـت     آتش بدون دود
  . آورد اي را به وجد مي تركمن، هر خوانندهزيبا از زن ة نمايش چهر

گرفـت و بـه درخـت مقـدس     خوانـد و روزه مي نمـاز مي . زني به راستي مؤمنه بودملّان، «
  ). 3/76(» گذاشتاحترام مي

چقـدر آرزوي  ! پيري، چقدر آرزوي تفنگ كشـيدن را داشـت  ة اين ملّان بانوي در آستان«
چقدر !... ادها پايدار كنداش را در ي دترين شعلهسوز قبل از خاموشي، بلن آن را داشت كه نفت

ده شيري چون ملّان هرگز خواست كه همه باشند و همه ببينند و همه بدانند كه مادلش مي
، و افسانه هرگـز تـرك افسـانگي نميكنـد، و     رزدازه بيشود تا پير و جوانش به يك اندپير نمي

ــركمن، و ميراثيســت، و ودي   ــان ت ــزد زن ــري امانتيســت ن ــهدلي ايســت، و يادگاريســت، و   ع
  ).6/34(» ستموهبتي

   
  هاي تحقيق نتايج ويافته -9
هـاي شخصـيت پردازي،نمـادگرايي     نادرابراهيمي ، نويسنده اي اسـت توانادرعرصـه    -1 

،بـه خـوبي    آتش بدون دودرمان هفت جلدي .ديد ة زاوي عنصر روايت و ديد ،ة زاوي وكاربرد
   .اين موضوع است انندةبازتاب
كند ادبي ايجاب مي نقد رويكردهاي جديد و نيز جديد ةتحليل عناصرداستاني به شيو -2

ازمبـاني نظـري ،روشـمند و منسـجم نقـدادبي بهـره منـد         بانگاهي نو به آثارادبي بنگـريم و 
اريـك آن را روشـن   افكند كه زوايـاي ت  ، پرتوي ميتحليل عناصرداستانينقد ادبي، در .شويم
نگرد به ادبيات بنگرد و به خواندنِ طور كه خواننده به زندگي ميكند و سبب ميشود همان مي

نقد، گفتگويي است بين منتقد و اثر از يك سـو  . متن به چشم سرگرمي و از سر تفنّن ننگرد
يكي از نيازهاي نسلِ جوانِ پژوهشگر ادبي، به عنوان پيش . و منتقد و خواننده از سوي ديگر

وشـيوه هـاي جديـد تحليـل     ويكردهاي جديد نقد ادبـيِ  راين شرط براي نقادي، آشنايي با 
تحليل آثـار بـزرگ داسـتاني خـود، سـخت نيـاز        و ويژه كه ما به نقد، باستداستاني  عناصر

  .  گونه آثار بومي گام برداريمبالندگي اين رشد و منديم تااز اين رهگذر بتوانيم در
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  :فهرست منابع 
  ##.1376روزبهان، : ، چاپ پنجم، تهرانابراهيمي، نادر، آتش بدون دود، هفت جلد -1

: آيـد، سـه جلـد،چاپ دوم ، تهـران     ، سه ديدار با مردي كه از فراسوي ما مـي ــــــــ -2
  ##. 1377ي هنري سازمان تبليغات اسالمي، حوزه

  ##.1369اميركبير،: ، چاپ اول، تهران )هاي كوتاه قصه(ي اول  ، مجموعهـــــــ -3

  ##.1371فردا،: زبان داستان، چاپ اول، اصفهان اخوت، احمد، دستور -4

كـانون پـرورش فكـري    : چاپ اول ،تهرانداستان، تعاريف، ابزارها و عناصر،  ايراني، ناصر، -5
 ##.1364كودكان و نوجوانان، 

ي صـفدر   ي معاصـر در دنيـاي انگليسـي زبـان، ترجمـه      رمان برگزيده 99برجس، انتون،  -6
  ##.1369نو، : زاده،چاپ اول،تهران تقي

: ي نـازيال خلخـالي، چـاپ اول، تهـران     اوئله، رئال،  جهان رمان، ترجمه -بورنوف، روالن  -7
 ##.1378مركز،

روزگـار،  :تهـران چـاپ اول، جنگ، هـاي نقـد و تحليـل رمان  و ترازو؛ بلقيس،تفنگسليماني، -8
1380.##  

  ##.1366برگ، : ، رمان چيست؟،تهران)مترجم(سليماني، محسن  -9

مركـز تحقيقـات اسـالمي    : چاپ اول، تهـران ، )مجموعه نقد رمان(اكري، احمد، بازتاب ش -10
  ##.1380جانبازان، بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي، 

نـويس،   ، داستان از نگاه داستان)گردآورندگان و مترجمان(كلهر، مژگان  –صالحي، آتوسا  -11
  ##.1379زمان، نشر : چاپ اول،تهران

سـه جلـد، چـاپ    نويسـي،   هـاي داسـتان   شـيوه ، )گردآورنـده ( سعيد ،فضايلي هاشمي -12
  ##.1376ي ايران،  مؤسسه: اول،تهران

  ##.1368گفتار، :تهرانپور،چاپ دوم، مايونپرويز ه ةترجم،هنر رمانكوندرا،ميالن، -13

  ##.1379مركز، : چاپ اول،تهرانمستور، مصطفي، مباني داستان كوتاه،  -14

ي محمـد   نويسـي، ترجمـه   نامـه  ساختار، سبك و اصـول فـيلم  : ي، رابرت، داستانك مك -15
  ##.1382هرمس،:گذرآبادي، چاپ اول، تهران

: ، چـاپ دوم،تهـران  )از ديـدگاه سـبك و سـاختار   (مهرور، زكريا، بررسي داستان امروز  -16
  ##.1381تيرگان، 

نويسي؛ فرهنـگ   مه هنر داستاننا ، ميمنت، واژه)ذوالقدر(ميرصادقي  -ميرصادقي، جمال  -17
  ##.1377مهناز،: چاپ اول، تهرانهاي ادبيات داستاني،  تفصيلي اصطالح
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