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 چکیده  

نویسککی به بررسککی سککایتاروایی یونگ پیرنی، شککویککیت، زاوین دید، درونمایه و     گرایی در داسککتاننقد شکک       

کند  نقد محتوایی ور اثر در بردارندۀ مضکمون، پیا  رمان  میپذیرش و مقبولیت داسکتان بررسکیپردازد و تأثیر آن را در  می

دیدگاه نویسکنده، انوایی یونگ محتوای تلییمی، سکیاسکی، ااتمایی،  و ودف اصکیی نویسکنده از بیان آن اسکت و بسکته به 

وای زبانی متن تمرکز و یوام  صکوری و زبانی آن و صکورت  پایداری و     دارد  م تب فرمالیسکم رو،، بر زبان شکلر، ادبیت

 در این مقاله به بررسکی یوام وا، منتقد باید پیش از بریورد با اثر به دنبال ادبی بودن آن باشکد   کند  به نظر فرمالیسکتمی

و     در اید اول »رمان آتش بدون ، نماد و نمادگرایی  مانندی، شکویکیتگرایانه نظیر درونمایه، پیرنی، حقیقتنقد شک  

اسکت  در نقد محتوایی این رمان نیز از لحا  پایداری، مواردی نظیر تقبی  تررهه و اه  پردایته شکده  دود نادر ابراویمی«

 است  ، اتحاد و ومدلی و     بررسی شدهبیان ظیم و ستم، آگاوی و بیداری  و یرافات،

 گرایی، ادبیات داستانی، نادر ابراویمی، آتش بدون دود نقد ادبی، ش    های کلیدی:واژه

 مقدمه  -1

شکودگ »نقد  میشکود  در تلری  آن گرتهمیویص محاسکن و ملایب اثر ادبی گرتهنقد ادبی به کوشکش در اهت تشک      

ادبی یبارت است از شنایت ارزش و بهای آثار ادبی و شرح و ترسیر آن به نحوی که ملیو  شود نیک و بد آن آثار ییست  

 ( 21گ 1383کوب،  )زرین  وا کدا  است«و منشأ آن

ینیکری که در  گرایی اسکت  »صکورت یا شک   در یک اثر ادبی، یبارت اسکت از ور ی ی از انواع نقد ادبی، نقد شکگ      

ای را در ک   که ور ینیکر، نقش و وظیرهباشکد  به شکرط اینارتباط با دیگر یناصکر، یک سکایتار منسکجم را به واود آورده

شکوند  به دیگرسون،  میازو شک   محسکوب  -نویسکی، نوع ادبی، پتت، زاوین دید و     نظا  ومان اثر ایرا کند  فنون داسکتان

 (   45و   44گ  1390فر،  )شایگان  سازند«قی اثر را میتمامی یناصر و سایتار منط

شکناسکی اان  مدن انبش فرمالیسکم در روسکیه، سکبک آبا براسکت »رمالیسکم در روسکیه گرته شکدهم تب ف   در مورد     

کرد از امیه  شکناسکی را به یود ایبکه سکوت تواه سکبک کردند شکناسکان رو، یند مرهو  را ابداعای گرفت  زبانتازه

گرا، این مراویم را شکناسکان صکورتجارگریزی« و     که به تدریج سکبک سکازی«، »ونزدایی«، »براسکته«، »آشکنایی»ادبیت

 وا، تمهیدات زبانی، شکگردوایسکازیوصکی  ونجارگریزی، شکناسکایی براسکته  تیناصکر ااتی در تلری  سکبک دانسکتندازو 

لیسکت را به یود شکنا، فرمااز ور ییز نگاه سکبک  یط باشکد، بیشسکازی که بر متن مسک ونری زبان و کشک  ینیکر سکبک 

 ( 145  -  144گ  1392)فتوحی رودملجنی،    کند«میایب

نمایی آثار  براسککتگی و  ی ی دیگر از انواع نقد ادبی، نقد محتوایی اسککت که در آن، به بررسککی نقاط وککل  و هوت     

و ارزشکمندی آن اثر اسکت  محتوا مم ن اسکت   دوندۀ مقیکود، ودف اصکییمحتوای ور اثر نشکان  شکود میادبی پردایته

 سیاسی، ااتمایی، فرونگی، پایداری یا تیریقی از یند مورد باشد 



اسکت  در وکمن به نقد محتوایی    «آتش بدون دود»گرایانن ومین اید اول رمان  دف از این مقاله بررسکی و نقد شک  و

 شود مین رمان نیز پردایتهمضامین و ایوۀ پایداری در ای

 شودگ  میوای زیر پاسخ دادهالمقاله به سؤدر این       

 گرایانه، یگونه است؟اید اول رمان آتش بدون دود از نظر نقد ش    -1

 توان یافت؟نقد محتوایی ابلاد ادبیات پایداری در این رمان یه مطالبی می  در زمینن  -2

وکای  رنج  وکا، بیکان دردوکا وترکمن، آداب و سکککنن ترکمن  نکادرابراویمی در رمکان آتش بکدون دود بکه مظیومیکت هو      

اسکت  پوووش در این رمان از ابلاد اند، پردایتهوا و یگونگی ایسکتادگی در برابر ظیم و سکتمی که این هو  متحم  شکدهآن

 است   یاومیت یاص  دارایااتمایی، فرونگی و پایداری  

کنیم و به ملرفی  می«، ابتدا شکرح حال نویسکنده را بیاندون دودآتش ب»به منظور ورود به نقد بوش آغازین رمان       

 پردازیم موتیر آثار او می

در تهران به دنیا آمد  او در مدرسککن دارالرنون به تحیککی  پردایت و   1315فروردین    14نادر ابراویمی هااار در       

ه تما  روا کرد و سککرانجا ، در رشککتن زبان و اما در، حقوش را نیم  دیپیم ادبی وارد دانشکک دۀ حقوش شککد بلد از گرفتن  

وای گوناگون یونگ شکلر و داسکتان تا نمایشکنامه، فییمنامه، سکررنامه و ادبیات انگییسکی لیسکانگ گرفت  ابراویمی در زمینه

نویگ  توان او را ونرمنکدی ینکدگانهه میکک اسکککت  به یورینواوانان و بزرگسکککاتن مطیکب نوشکککتکهمقکاتت برای کودکان،  

 نست دا

  آمد« می  ای برای شککب«، »سککه دیدار با مردی که از فراسککوی باور مایانهتوان به »از آثار داسککتانی ابراویمی می     

انگیز پدربزرگ«، »یک یاشککقانن آرا «، »انسککان، انایت،  ایدی(، »ت ثیر تأسکک 5وای آبی سککر)«)بر اادهایدی(، »2)

ونری   -وای گوناگون ادبیابراویمی در زمینه  کرد مجید( و     اشاره  3ایدی در  7)  احتمال«، »رمان بیند آتش بدون دود«

 ( 98  -  97گ  1391کوتیی،)یادمی  از دنیا رفت  1387شماری منتشر کرد و سرانجا  در سال  آزمایی نمود و آثار بییبع  

ادبیات داسککتانی بیسککت سککال بلد از   ، ینوان »نویسککندۀ برگزیدۀ«آتش بدون دود»نادر ابراویمی با انتشککار رمان       

اسکککت  آداب و رسکککو ، نحوۀ زنکدگی و پردایتکهانقتب« را از آن یود کرد  او در این رمکان بکه بیکان مظیومیکت هو  ترکمن  

فراوان بیان  وا در برابر دشکمنان یارای و ح ا  ظالم داییی در این رمان بروشکنی و با دهت  ایسکتادگی و مقاومت ترکمن

 است شده

آن مشکتم  اسکت بر سکه کتاب »گاتن  مجید اول    اید اسکت و در سکه مجید به یار رسکیده 7متن رمان مشکتم  بر       

وکای یموت و گوکتن اسکککت ککه بکه و سکککولمکاز«، »دریکت مقکد،« و »اتحکاد بزرگ«  کتکاب اول در مورد دو هبییکه بکه نکا 

وای  وا، از ظیم و سکککتم ح ومتذشکککتکن تاریوی ترکمنوای بین این دو هبییکه و در یتل آن با بیکان گک وا و انکی ایتتف

 پردازد وا میییوص رو،هداییی یون هاااروا و دشمنان بیگانه ب

شکتار افراد زیادی از دو هبییه  زند و سکبب کمیسکت که به انی، تررهه و کینه دامنگاتن شکویکیت اصکیی این داسکتان ا

اوییر گومیشکان اسکت، به آتش یین گوکتن و دیتر بیوک اویی آشبشکود و در نهایت، یود و ومسکرش سکولماز، که از ه می

 شوند می  این انتقا  کشته



اوییر، فرزند ارشکد گاتن و سکولماز، برادر او آهشکا  گین اسکت  داسکتان از زمانی  در مورد آش  «دریت مقد،»کتاب       

زمان شکیکت اوییر در این  اسکت  آش وا بدل کردهچهبه گورسکتان بای ناحین اینچه برون را شکود که بیماری ناشکنایتهآغاز می

  - برونمیّای اینچه  -یاشکولی آیدینوای پاتز، آلنی و آت میش و یک دیتر به نا  سکاییی دارد   سکال سکن و سکه پسکر به نا 

و شکرای    اوییر برای درمانداند، اما آش با تزویر و یرافات تنها راه شکرای بیماران را پرسکتش و کمک از دریت مقد، می

گیرد آلنی را به شککهر بررسککتد تا ح یم شککود و از اینجا ایتتف یظیمی میان او، یاشککولی آیدین و بیماران، تیککمیم می

 یه آغاز و مقدمن مبارزه با اه  و یرافات است آید و این مسئچه برون به واود میاکثریت مرد  این

شککود و مووککوع آن غیبن نهایی بر اه  و یرافات و بزرگ با بازگشککت آلنی ح یم از شککهر آغاز می  «کتاب اتحاد»     

گرایانه را به یهده دارد و ودف غایی یود روبری این انبش تحولآگاوی و بیداری مرد  ترکمن صکحرا سکت  آلنی ح یم  

داند  او و پایداری در برابر سکتم و سکتمگران میوای مبارز برای ایسکتادگی  وا و دیگر ایرانیرا وحدت مرد  صکحرا با فار،

 کند مییانومچنین، احقاش حقوش ستمدیدگان را در گرو اتحاد و ومدلی برای ایستادگی در برابر ستمگران ب

است  تنها در یک  « صورت نگرفتهآتش بدون دود»تاکنون پوووش مسکتقیی در مورد نقد و بررسی مجید اول رمان       

 است ایتاری یناصر داستان پردایته شدهسمورد به نقد  

پورشکهرا  در مقالن یود با ینوان »نقد و تحیی  سکایتار و یناصکر داسکتانی رمان آتش مقد  و سکوسکنمهیار ییوی     

پردازی، پیرنی داسکتان و (، به نقد و تحیی  یناصکر داسکتانی از امیه زمان، م ان، زاوین دید، شکویکیت1390)  بدون دود«

اسکت و به نقد  ن و آلنی مورد بررسکی هرار گرفتهپردازی تنها دو شکویکیت گاتاند  در زمینن شکویکیته پردایتهایدرونم

 است نشده  ایمحتوایی از نظر پایداری اشاره

توصککیری مطالب    -گیرد و با شککیوۀ تحییییمیای صککورتاسککت که به صککورت کتابوانهاین پوووش از نوع بنیادی       

شکود و در نهایت محتوای میصکر داسکتان مشکوص، سکپگ نقد و بررسکیصکورت که ابتدا اازا و یناینشکود  بدمییروکه

 گیرد اری آن مورد تحیی  و نقد هرارمیپاید

 گرایی  نقد شگل  -2

  و سککایتار یاص  شککود که به ک  آن داسککتان انسککجامیع از ارتباط متقاب  اازایی تشکک ی ور داسککتان در واه      

سککایتاری منسککجم را   پردازد که در ارتباط با ی دیگر،گرایی به بررسککی یناصککر یک داسککتان مینقد شکک  دوند   می

مانندی، درونمایه، زاوین دید، سکبک یا شکیوۀ  پردازی، پیرنی، حقیقتشکویکیتدوند  این یناصکر شکام  شکویکیت و  میشک  

 شود مییور اداگانه، بررسییک بهنگارش، نماد و نمادگرایی و است که ور

 پردازیشخصیت و شخصیت  -2-1

نمایشکنامه و )مویوهی( را که در داسکتان و    ای»اشکواص سکایته شکدهاسکت که  بارۀ این ینیکر داسکتانی، گرته شکدهدر     

روایتی و نمایشکی، فردی اسکت که کیریت روانی و ایتهی او، در  در اثر   نامند  شکویکیت،شکوند شکویکیت میمی    ظاور

ان  وایی را که برای یواننده در حوزۀ داسکتشکویکیتباشکد  یی  ینین  کند، واود داشکتهگوید و مییه مییم  او و آن

 ( 84و   83گ  1380)میرصادهی،    یوانند«پردازی میوییتکنند، شمیتقریباً مث  افراد واهلی ایوه

ترین و وسکتیم، در اینجا تنها به براسکتهرو  هوای زیادی روب«، با شکویکیتآتش بدون دود»اا که در رمان  از آن     

از شکرح و   وا با اسکترادهشکود  ابراویمی در رمان آتش بدون دود با اراۀن صکری  ویوگی شکویکیتمی  وا اشکارهترین آنکییدی



یی  رفتار و ایمال و اف ار  در این شککیوه، »نویسککنده با شککرح و تح  اسککت پردازی پردایتهتووککی  مسککتقیم به شککویککیت

وای  وا و شکویکیتکند یا از زاوین دید فردی در داسکتان، ییکوصکیتمیوای داسکتانش را به یواننده ملرفی، آد واشکویکیت

(  در ادامه ووککلیت 87)ومانگ    گیرد«میوا مورد ترسککیر و تلبیر هرارشککود و ایمال آنمیتووککی  دادهدیگر داسککتان  

 شودگیماز رمان آتش بدون دود تووی  دادهوای این بوش  شوییت

 گاالن اوجا  -1  -1  -2

گاتن به ینوان شکویکیت اصکیی رمان، دارای شکویکیتی ایسکتا اسکت  او از ابتدا تا انتهای داسکتان به ینوان شکویکی       

دانیم که شکویکیت ایسکتا »شکویکیتی در داسکتان اسکت که تنییر ن ند یا  شکود  میمینمایانریز، او، یونورز، انی کینه

اسکککت و حوادا داسکککتان بر او اسکککتان ومان باشکککد که در آغاز بودهبپذیرد  به یبارت دیگر، در پایان داندک تنییری را  

 ( 94  - 93)ومانگ    ب ند، تأثیر کمی باشد«یا اگر تأثیر  ن ندتأثیر

 پردازی گاالن:نمونۀ شخصیت

 ودنکد و در تیرانکدازی ووکا زبکانزد یکاص و یکا  بدر دشکککمنی بکا گوکتن  -گکاتن، تیّی و کر -»پسکککران یکازی اواکا    -

داسککتان دیگری بود، مردی به  -ترگرپسککر بز-وا گاتن اواا  ریزی ومانند نداشککتند  اما در میان آنافروزی و یونآتش

 او   «پروا، سکرسکوت و کینهبی  تاز،یموت بودگ شکایر و وحشکی، ی ّه  اویانییب  گاتن اواا، سکرور انی راسکتی شکر و آشکوب

 (   16گ  1398)ابراویمی،  

وای مطرح در در داسکتان اسکت و با  منط ، هوی و انگجو اسکت  او ی ی از شکویکیتییب، بیگاتن شکویکی آشکوب     

وای یوتنی بین یموت و شکود  او محرک اصکیی انی اویی گاتن، داسکتان آغاز میتوزی و انتقا وری، کینهآوصک  انی 

دل و یایری اسکت، یرا که او را بهترین شکایر  اسکت و در یین حال سکادهوری  آگوکتن اسکت  ومواره در ف ر انتقا  و انی 

 دانند صحرا می

 بیوک اوچی   -2-1-2

در ابتدای داسکتان، در تتش برای صکی  و آشکتی و   -ومسکر گاتن  -اوییر گومیشکان و پدر سکولمازبیوک اویی آش     

وا توسکط گاتن، تنها کشکتن گاتن را از پسکران  ی گوکتنزارواکشکیدن گند با به آتش  اتما  انی یانگی بود  اما سکرانجا 

به  شکویم،میتً متراوت با آغاز داسکتان موااهو دتوران گوکتنی یواسکتار بود  به نحوی که در پایان داسکتان با شکویکی کام

تنییر  یوشمطرح اسکت  شکویکیت پویا، شکویکیتی اسکت که »ی ریز و مداو  در داسکتان، دسکت  «پویا»ینوان یک شکویکیت 

شکود این یا ییکیت و ییکوصکیت شکویکی او دگرگونبینی او  ای از شکویکیت او، یقاید و اهانو تحول باشکد و انبه

وا اسککت در اهت سککازندگی شککویککیتدگرگونی مم ن اسککت یمی  باشککد یا سککطحی، پردامنه باشککد یا محدود  مم ن  

گ  1380)میرصکککادهی،    پیش برود یکا در زمینکن تبکاوی او«کردن او  وکا، یلنی در اهکت متلکالیگری آنکنکد یکا در ویرانیمک 

94 ) 

 پردازی بیوک اوچی:های شخصیت نمونه

ا   اما به وا، پیشککنهاد صککی  و آشککتی دادهز ده بار به اوااوا، ایری بوغوزیتا به حال، بیش ا  -دانیدشککما می  -من»  -

وا تا این گاتن اواای اما آن یور هارنوا وم ومیناوییر ایری بوغوز آد  متیمی سکت  پسکرش رود  یود آشیراشکان نمی

 (   28گ  1398  )ابراویمی،  روند«وحشی را دارند، زیر بار ویچ یهد و پیمانی نمی



اسکتگ گاتن اواا انی را تما  کن و بیوک اویی پینا  دادهوا به گاتن گرتگ  »آنه بای پیک آشکتی و صکی  گوکتن  -

ییه و یایره که باشکند، نیسکتیم      اسکت بوواه  ما یالب کشکتار برادران صکحرایی یود، از ور هبیووی و مقدور  یه را میآن

دلیک  بگکذز و بگکذار در ککار وم، در آرامش وکای ومکن صکککحرا، از این انکی بیوکای مکا و بچکهپگ گکاتن اواکا بکه یکایر بچکه

، نیرومند انداند و ومیشکه دشکمن بودهاسکتی دشکمنربا دشکمنانی که از ما نیسکتند و بهکنیم و یود را برای مقابیه  زندگی

 ( 81)ومانگ      «  داریمنگه

وا و وایی که میان یموتدر یی سکال  ییب اسکت  او موال  انی یانگی اسکت بیوک اویی دارای شکویکیتی صکی      

کند که دشکمن  انی بیگانها گاتن را متواه دشکمنت  ود باروا پیشکنهاد صکی  و آشکتی دادبوا انی و درگیری بر هرارگوکتن

 گراست بیوک اویی شویی دوراندیش و واهع  روند واهلی ترکمن، به شمار می

تواند  کگ نمیویچاید که یه بشکود؟ این آتش را  اد زدگ شکما    شکما اینجا ایسکتاده»بیوک اویی به یقب یریید و فری  -

     امشکب شکود  او را ب شکید  صکد بار ب شکید  ومین امشکب  آن، گاتن اوااسکت که باید کشکتهب شکد  فقط یودش باید بمیرد

 (   171گ 1398)ابراویمی،   اا  بروید «    بروید از این

هایلیت تما  به دلی   ییب و دوراندیش، با سکویتن کشکتزاروای گند  توسکط گاتن، با سکرانجا  بیوک اویی صکی      

 شدن گاتن را یواستار است وا و کشتهاش تنها، انی با یموت، از افراد هبییهبوشودنیاین گناه نا

 اویلر  آق  -2-1-3

 اش است گزار و دلسوز برای هبییهبرون دارای شوییت یدمت« کدیدای ناحین اینچهاوییر»آش     

 اویلر:پردازی آقای از شخصیتنمونه

کردنم تا یدمتم را به ر) دیگران کشککیدن  من گدای  محتاج یدمتکردنم نه محبت دیدن  من »من محتاج محبت  -

یواوم آگاوشککان کنم به سککود وا پشککت کنم  من میوا نیسککتم تا اگر به من پشککت کردند به آنبرونیهدرشککناسککی اینچه

 (   218ومانگ  )  وا«یودشان و به سود ومن ترکمن

گویکد، بکا تواکه بکه مراه بکا او بکه گومیشکککان برود و بکه او مییواوکد واوییر میزمکانی ککه برادرش آهشکککا  گین از آش     

وا یوب و بد را از وم ب نی  آن  -واسککتوریند به سککود آنتوانی کاری برایشککان  نمیوا دار برونیشککنایتی که از اینچه

بوشکی به مرد   آگاویکردن و  پذیرد و یدمتاوییر سکونان آهشکا  گین را نمیاندازند  آشمیدوند و تو را دور  نمیتشکویص

 داند   برون را وظیره یود میاینچه

 آلنی   -2-1-4 

ل در سکنن اشکتباه گذشکتگان تواه بسکیاری  کننده و متر ر اسکت  او به تحوّنی دارای شکویکیتی تأثیرگذار، آگاهآل     

گمارد  د هبای  صکحرا ومت میسکپگ به اتحا  ،کندمیاو ابتدا مرد  را آگاه و بیدار  دارد  او در داسکتان حضکوری پررنی دارد   

 ای ناشی از حضور و یمی رد آلنی است ل، بیداری و اندیشهکند  ور تحوّوا را متواه ح ومت ستم میدر نهایت آن و

 پردازی آلنی: شخصیت نمونۀ

دوسکت  بود  دریت، تنها یبیب و شکرابوش ییالی مردمی بود که سکرر آلنی را آلنی در برابر دریت مقد، ایسکتاده»  -

زد و بکه آن آمکد، پکای آن زانو میداشکککتنکد  برای آلنی دیگر دریکت، آن دریکت یوب هکدیمی نبود ککه او بکا مکادرش مینمی

بود و دریت تاب  را که آلنی اینک رویشکی آغاز کردهگرتگ یبسکت  دریت یادوای مشکترک دلپذیر را اواب میدیی  می



  امکا نکازک و لرزان در اوار دریکت«    دیکد هکد برافراشکککتکهمی  ییرا هیمکهانکدیشکککیکد و یود  گونکه میرهکابکت نکداشکککت  آلنی این

 ( 249گ  1398)ابراویمی،  

  ، متواکه رودزمکانی ککه آلنی هیکککد رفتن بکه شکککهر برای فراگیری یبکابکت دارد، ونگکامی ککه بکه نزدیکک دریکت می     

  وش اونی مردمی اسکت که موال  با سکرر و ح یم شکدن او وسکتند  نگاه او به دریت کامتً تنها شکراب  شکود که دریت،می

 لی ادید در برابر دریت است و تحوّبود  این آگاوی و نوع نگاه آلنی سرآغاز رویش  تنییر کرده

 آقشام گلن    -2-1-5

وای اشکتباه گذشکتگان، انی و تررهه اسکت  او اومیت  و موال  با سکنتییب  آهشکا  گین دارای شکویکیت صکی      

ینوان  ن در داسکتان به دادن به کینه و تررهه هاۀ  اسکت  آهشکا  گیاندن صکحرا به اتحاد، صکی  و پایانبسکیاری برای رسک 

وا با ودف  بنابراین به ینوان گروگان به سرزمین گوکتن  اندیشد یابد که به اتحاد صحرا میییب حضور میشکوییتی صی 

 رود   دادن به انی و کینه می  پایان

 پردازی آقشام گلن:های شخصیتنمونه

اوییر   از کرد و فریاد زدگ »آشیشککونت بوا را شککروع کرد ، آهشککا ، ناگهان، زبان  »اما وهتی باز انگیدن با گوکتن  -

کشی بگذر و راه پدرمان را پیش نگیر  با منز یودت ف ر کن نه با منز پوسیدۀ گذشتگان   اوییر دیوانه  دست بردار  از آد آش

یایر گاتن،  ازرفتنش به تو تحمی  شکود  ما، بهاند، بوا رفتهمگذار که ارادۀ مردگان به اای ارادۀ تو بنشکیند و راوی که آن

 ( 211ومانگ  )  ییم؟ کافی نیست؟«هدر بدبوتی کشیدهیه

یی  وا را ببند  و نگذار  یون تازهاویی آنرو  تا راه انتقا ان گروگان می»گروگان باید به موهع برسکککد و من به ینو  -

 (   211گ  1398  )ابراویمی، روی این یاک بریزد«یایر ویچبه  –

کنکد، آهشکککا  گین، برادر میاکا حمیکهوکا بکه آنانتقکا  یونوواوی مکادرش، سکککولمکاز از گوکتن اوییر بکهزمکانی ککه آش     

داند  او را نویی تقیید اشککتباه از گذشککتگان میدارد  یرا که آنریزی برحذر مینترش، او را از انی بیهوده و یوکویک 

گیرد  ریزی را ببندد تیککمیم میکه راه انتقا  و یوناینداند و برای  دلی  گاتن میوای بیکینه و تررهه را محیککول انی 

 دود وای بیهوده پایانبرود، تا به ادامن انی   -اش وستمرکز گوکتن که سرزمین مادری  -به گومیشان

 

 یاشولی آیدین  -2-1-6

یابی به برای دسککتاندوز، ریاکار، مروج اه  و یرافات  ییب، در ظاور دیندار اما ثروتآیدین شککویککیتی منرلت     

 منافع و هدرت است  

 پردازی یاشولی آیدینگشوییت نمونن

یواسکتی داشکت  از آن »یاشکولی آیدین، مرد یدایی بود صکاحب ثروت  زمین و گیّه نداشکت  اما یت و نقره ور یه می  -

کشککند  او نان از هب   نمییینی وم یجالت  رند و یک یوراین یالی و از یوشککهوا نبود که یک اسککب مردنی دایاشککولی

در سککرر    رفت  یاشککولیوا ومه توی کیسککن مقد، او مییورد و نذر و نیاز یموتوب وم مییورد و یدریت مقد، می

 (   332و   331ومانگ  ) آور«بود یظیم و تر،آلنی یطری را احسا، کرده



اسکت  او از نذر  یندۀ یدا ملرفی کردهدریت را نما  نشکین صکحرا،یاشکولی آیدین با سکوا اسکتراده از اه  مرد  یموت     

بود  بنابراین در سکرر  و هدرت رسکیده  کردند، به ثروتوا به دریت اهت دسکتیابی به حااات یود میو نیازوایی که یموت

 ود بآن هدرت و ثروتش را احسا، کرده  دادن دریت و به تبعت فراگیری یبابت، یطر ادی از دستآلنی به شهر اه

 مارال  -2-1-7

ت  وای مهم و فلال در این رمان اسکت که ومراه با یاران آلنی در برابر اه  و یرافامارال، نامزد آلنی، از شکویکیت     

ومراوانش را زیر نظر دارد تا از روز یاشککولی آیدین و ونگا  بازگشککت آلنی، مارال شککبانه  کند میو یامتن آن ایسککتادگی  

پردازد، در مسکیر پر فراز و نشکیب ود و یود به ومراه یاران آلنی به مبارزه با موالران میوا بایبر شک وای احتمالی آننقشکه

»دریکت مقکد،« را در انبووی از  مقکابیکن آیکدین بکا آلنی مکارال نقش مؤثری دارد و در نهکایکت مکارال بکا پیشکککنهکاد دریت کاری،  

 کند دریتان، گم و تقد، آمیوته به یرافات دریت را نابودمی

 پردازی مارال:های شخصیتنمونه

رنی، دور یادر  یی کموا مث  سککایهبرد، شککبمی به سککر می»مارال، دیتر دردی محمد، که در بیم و اوککطرابی دای  -

کرد  مارال  یاو مووا را اسککتگردید و ملنی زمزمهآسککیتن و دشککمنان دیگر اوااوا می  یاشککولی آیدین، تاری سککایت،

یبر بماند یا دیر ترسکید که بیوا، برای کشکتن آلنی بسکیج یواوندشکد و می، به ومین زودیوابرونیمطمئن بود که اینچه

 (   434-  433گ  1398ابراویمی،  یبر شود« )

اسکت  بنابراین د  او تنهایی اوااوا را درک کردهبینبرون را آشکرته میز رفتن آلنی به شکهر، اووکاع اینچهمارال بلد ا     

کردن  گردد و با مطیعوا آگاهو تویئن آن  در یاشککولی و ومراوان او در حرکت اسککت تا از نقشککهوا مدا  در ایراف یاشککب

 زدن یا کشتن او شود یاران آلنی، مانع از آسیب

دارد، وم  می   راوی ککه وم دریکت را زنکده نگکه  اکنم ککه بکاروکا در یواب دیکدهمی»مکارال گرکتگ من راوی پیشکککنهکاد    -

زند  ومه به مارال ییره شکدند و ح یم یدرآهیی برای نوسکتین بار، دوان باز کردگ آفرین مارال   زمین مییاشکولی آیدین را  

زده گرتگ آه    دریت اری  دریت اری  زنده باد مارال  زنده دریت دیگر  آلنی، شکادمان و شکگرت  یک دریت، در میان صکد

 ( 698)ومانگ    باد «

اند و آلنی را به شکدهیکول تزویر یاشکولی آیدین اسکت آگاه    و یرافاتی که محکه مرد  صکحرا از اهبا واود این     

در نهایت، مارال،   وای یاشکککولی آیدین اسکککت اند، آلنی نگران از واود دریت مقد، و ادامن تویئهینوان یبیب پذیرفته

 کند زده میریتان شگرتشماری از دآلنی را با پیشنهاد دریت اری و ناپدید شدن دریت مقد، در برابر تلداد بی

 مایهدرون  -2-2

برای بیان آن که نویسکنده  یوریبهآید  درونماین ور رمان، ف ر اصکیی و در واهع ودف نویسکندۀ آن رمان به شکمار می     

در  ای که  ط در ور اثری است، یط یا رشته»درونمایه ف ر اصیی و مسیّ گاستاسکت  در تلری  آن آمدهودف، رمان را نوشکته

به بیانی دیگر، درونمایه را به ینوان ف ر    دود وای داستان را به وم پیوند میشود و وولیت و موهلیتمییتل اثر کشیده

گویند درونماین ور به ومین اهت اسککت که می  کند میاند که نویسککنده در داسککتان ایمالکردهندیشککن حاکمی تلری و ا

 ( 174گ  1380)میرصادهی،  دود«میرا نشاناش   ری و ادراکی نویسندهاثری، اهت ف 



، در مورد اتحکاد و ومکدلی و مبکارزه بکا ظیم و سکککتم اسکککت  ابراویمی در یتل  «آتش بکدون دود»درونمکایکن رمکان       

است  مضمون تررهه که از لاندان داییی و یارای اشاره کرده  کرده و به ظیم و سکتم مین اتحاد تواهتان، باروا، به مسکئداسک 

اهشککار موتی  یک سککرزمین بیان    آغاز داسککتان به صککورت براسککته به کار رفته در واهع برای تأکید بر اتحاد و یگانگی

 است شده

 شود میوای این بوش از رمان پردایته  مایهدر تحیی  محتوایی به درون     

 زاویۀ دید  -2-3

که »در اصککطتح  یوریسککتان اسککت و انواع موتیری دارد بهگر نوع روایت نویسککنده از رمان یا دازاوین دید بیان     

ای اسککت که  ند و دریچهکمیسککنده نسککبت به روایت داسککتان اتواا  شککود که نویمیاسککتان زاوین دید به موهلیتی گرتهد

گ  1371)داد،   ییککوص، حوادا داسککتان را ببیند و بوواند«هگشککاید تا او از آن دریچه و مجرای بروی یواننده میپیش

139 ) 

وا و  ، دانای ک  یا سکو  شوص است و نویسنده از زبان یود به بیان شوییت«آتش بدون دود»زاوین دید در رمان       

ی داسکتان را واای رفتار و ایمال شکویکیتید دانای ک  »نویسکنده یون گویندهکه در زاوین دپردازد  ینانحوادا رمان می

نویگ به یبارت دیگر رمان  کند وهلیت و یگونگی زمان و م ان را تیکککویر میدود و ووکککلیت و مبه یواننده گزارش می

مند ای بهرهآگاوی ومه اانبهدود که از میدود و به ما ام اندیگر تنییر میزاوین دید را از یک شکویکیت به شکویکیت 

 ( 396  -  395گ  1380)میرصادهی،  وای داستان را بووانیم«توانیم اف ار شوییتشویم  زیرا که می

برد  هبکایک   صکککحرا می  ، بکا زاویکن دیکد دانکای کک ، یواننکده را بکه نقکاط موتی «آتش بکدون دود»ابراویمی در رمکان       

شکککمار رمان در ور یک از هبای  ترکمن صکککحرا، به یواننده آگاوی ومه وای بیوای متنوع و شکککویکککیتموتی ، م ان

 دود   میوا و حوادا رمان اراۀه  ار شوییتحوال و اف ای از فضای صحرا و ااانبه

»راوی، بیرون از اهان   دانیم کهاست  میک ، داستان را نق  کردهوایی متنوع، از زاوین دید دانایابراویمی به شیوه     

اهان درون و بیرون پردازد و ومچون یک دانای ک  و یک فرد آگاه به ومه مااراوای داستان، از  داستان به نق  ماارا می

اا تز  دانسککته، با روشککی  وای داسککتان باشککد  نویسککنده، ورکه یود ازو شککویککیتآندود، بیمیوا گزارششککویککیت

 اا که احسکا، نیاز کرده، مریک  به مااراوا پردایته و از روایتیش برده و ورگونه و با تیویص، زمان داسکتان را پگزارش

وا و حوادا ای دور به شوییتاست  گاه آنجا که داستان ییبیده، از بیرون و از فاصیهی یده به صحنن نمایشی روی آورده

)روکوانیان    اسکت«دادهانوا را به یواننده نشک گویی درونی آنوا وارد شکده و تک نگریسکته و گاه به پیچ و یم اون شکویکیت

 ( 84گ  1388و نوری، 

 ید:های زاویۀ دنمونه

ناپذیر،  سکر، ور دو رامشایتبار غرورش سکولماز  ور دو ییره»آری، گاتن، به ایتبار یشکونتش گاتن بود و سکولماز به   -

 ( 77گ 1398  )ابراویمی، پروا«ور دو سرکش و بی

اسکت  او به بیان  پردایته  وا  وا دانسکته و به بیان حاتت درونی و بیرونی آنابراویمی گاه یود را ومراه با شکویکیت     

 وا در حوادا داستان سهیم است  با آناتن و سولماز پردایته، گویی که  شوییت درونی و بیرونی گ



سکبز نشکود  وصکیت پدر گرفتارش  کوشکید که از دیدار با گاتن پرویز کند و سکر راه دوسکتان او »هارنوای ترسکو می  -

 (   103)ومانگ    تری نبود«کدیدایی و بزرگ بود  وات او مرد میدان مبارزه و او کرده

پردازد  او با وارد شکدن در اون  به نق  حوادا و وهایع داسکتان می  واابراویمی گاه با وارد شکدن در اون شکویکیت     

 پردازد برد وهایع داستان میبه بیان اف ار او در پیش -بوغوزپسر یاتما کدیدای ایری-هارنوا

 پیرنگ  -2-4

وهایع  کند  پیرنی فقط ترتیب و توالی مییور یقتنی تنظیمی مواود میان حوادا داسککتان را به»وابسککتگ  پیرنی      

یورده و با یافتن وهایع است این مجمویه وهایع و حوادا با رابطن ییت و ملیولی به وم پیوند نیست، بی ه مجموین سازمان

 ( 64گ  1380)میرصادهی،   است«الگو و نقشه مرتب شده

شککود   میوسککتند شککروع    و هبیین بزرگ ترکمنوای میان یموت و گوکتن که داز انی   «آتش بدون دود»رمان       

یابد  یرا که گاتن اواا از هبیین یموت  می  دوا به دلی  کینه و انتقا  برادرکشی ادامهایتتفی که ابتدا بر سر آب است و بل

اوییر یتر آشد –برای دیدن سکککولماز اویی   –وا  مرکز گوکتن  –گومیشکککان  به تحریک پدر و دوسکککتانش به سکککرزمین  

شکود و سکولماز را بندد، با برادرانش راوی گومیشکان میمیود  زمانی که گاتن به سکولماز دلشک میبرانگیوته  -گومیشکان

یابد  میشکوند  انی تا اایی ادامه  می  کشکتهدران و افراد هبیین گومیشکان  اما در راه بازگشکت، برادران او توسکط برا   ربایدمی

کشکته   –برادر سکولماز    –شکوند و در نهایت گاتن توسکط یت میش میی از دو هبییه بر سکر انتقا  کشکته  که افراد بسکیار

 توسکط برادر زن یت  کشکد و یودیابد که سکولماز به انتقا  یون گاتن برادرش را میمی  شکود  داسکتان در حالی پایانمی

ر فرزند ارشککد  اوییکه آشای در حالیوای هبییهسککولماز و انی   -شککود  یک هرن بلد از مااراوای گاتنمی  میش، کشککته

رغم  اوییر یییاسکت و آشکردهوا بدلبرون را به گورسکتان بچهای اینچهبرون اسکت بیماری ناشکنایتهگاتن کدیدای اینچه

یبابت  فرسککتد تا با آمویتن، فرزند یود، آلنی را به شککهر میو دیگر بزرگان  -برونمتی اینچه  –موالرت یاشککولی آیدین 

کن کند، از یرفی یاشکولی آیدین شکرای بیماران را از یری  توسک  به دریت مقد، به برون ریشکهدرد و بیماری را از اینچه

و   یرا ککه بکا اهک   دانکد دین و ککافر میرا بیکنکد و او  اوییر، یکانوادۀ او و یکارانش را یرد میدانکد و آشینوان نمکاینکدۀ یکدا می

گردد  برون بازمیاسکککت  زمانی که آلنی به اینچهفریبی، به ثروت و مقامی رسکککیدهیرافات توسکککط دریت مقکد، و یوا 

ا دارنکد و بک برون را برای درمکان بیمکاری نزد آلنی ح یم برحکذر مییکاشکککولی آیکدین و مزدوران او بکا زور و تهکدیکد مرد  اینچکه

وا  کننکد  آلنی برای آگاوی و بیکداری مرد  از اهک  و یرافات و برای درمان آنمیتزویر و تویئکه مرد  را یییکه او برانگیوتکه 

دارد   شکود و بلد از این مرحیه در راه اتحاد کام  مرد  صکحرا، گا  بلدی را برمیکند و در نهایت موف  میتتش بسکیار می

وا و دیگر سکتمگران ایسکتادگی کنند و این کار با اتحاد کام  میان آنتوانند در برابر  اد میاتح او ملتقد اسکت مرد  صکحرا با

 وای مبارز دیگر است فار،

پیرنی در رمان آتش بدون دود از نوع بسکته اسکت  یرا که نظم سکایتگی حوادا بر نظم یبیلی آن غیبه دارد و      

»پیرنگی اسکت که از کیرییتی پیچیده و   دانیم که پیرنی بسکتهاسکت  می داسکتان از تابلیت روابط یی  و ملیولی بریوردار

به یبارت دیگر نظم سکایتگی حوادا بر نظم یبیلی آن بچربد  این   یکوصکیت فنی نیرومند بریوردار باشکد تو در تو و ی

میرصکادهی،  )  گشکایی و نتیجن هطلی و محتومی دارد«گره  شکود کهمیوای اسکرارآمیز نوشکتهنوع پیرنی اغیب در داسکتان



تر ر    بکا بیکداری و آگکاوی و  (  حوادا متوالی داسکککتکان ککه از انکی، تررهکه، اهک  و یرافکات، آغکاز شکککده و79گ  1380

 کند که نتیجه حتمی آن اتحاد و مبارزه با ح ومت ستم و ستمگران است یابد از روابط ییت و ملیولی تابلیت میمیادامه

 سبک - 2-5

که سکبک  یوریشکیوۀ نویسکندگی مؤل  اثر اسکت  به  ور اثر ادبی سکبک یاص یود را دارد  سکبک در داسکتان ومان     

شکود  سکبک انحراف از زبان  میای یاص گرته  یا نویسکنده یا دوره   رر در آثار شکایر»در اصکطتح ادبی ویوگی مشکترک و م

و یک    ونجار و نظامی اسکت که از مجمویه یناصکر و واحدوایی تشک ی  یافته که در رابطن دیال تی ی با ی دیگر پیوند دارد

 ( 792گ 1381)یباسپور و ربیلیان،    اند«نظا  واحد فلال سایته

وای بدیع،  سکککازیاسکککت  او با ترکیبان ادبی و نثر شکککایرانه بهره برده، از زب«آتش بدون دود»در رمان  ابراویمی       

 است یود اذابیت و گیرایی یاص بوشیده    وا به رمانالمث وا در نثر، صورییال و استراده از ورباستراده از بایاتی

 سازی بدیعترکیب  - 2-5-1

را از سککایتار ملمول و یادی یارج   ملنای سککایت ترکیبات ادیدی اسککت که کیمات متنسککازی بدیع به ترکیب     

 ( 28گ  1368کدکنی،  )شریلی  کشدکند و اوج یتهیت ونرمند را به تیویر میمی

 سازی بدیع:نمونه ترکیب

تر،  وکلی تایت  یشک  در کار سکایتن آت میش دیگری بودگ یجیبی داشکت و سکب بال اسکب می  ، غمشکادی»آت میش-

  (423گ  1398  ابراویمی،)  تر و مست«دلبسته

 است یب بدیع »غمشادی« را به کار بردهابراویمی برای بیان دو احسا، متضاد غم و شادی به صورت توأمان، ترک     

 استفاده از بایاتی   -2-5-2

 شود میمورد از آن اشارهاست که به دو  ین ژانر ادبی فراوان به کار رفته، ا«آتش بدون دود»در رمان       

وا در  دوند  بایاتیمیی زبان را تشکک ی وای آاری، ی ی از پربارترین ادبیات شککراوی مرد  آاروا یا دوبیتیبایاتی     

وا، مبارزه یییه اسکتثمار و گیرد  در بایاتیمیااتمایی و ایتهی و     را در برفشکرده و منسکجم، اف ار و ملانی یمی     هالب

 شود میملنوی و درونی انسان و     منل گ  میی، یش  به وین و مرد ، یوالم  ستم  

اسککت   اای وسککیلی را به یود ایتیککاص دادهوای یاشککقانه  وایی که مضککمون غنایی دارند، بایاتیدر میان بایاتی     

اسکت و ینان که پیداسکت این بوده وای نگارشکی در ایراناتیا  ی ی از شکیوه»کاربرد شکلر در میان نثر از هدیم  دانیم کهمی

بدون دود، داد آن به  شکیوه به ینوان یک شکگرد مسکیم ادبی مورد تواه نادر ابراویمی هرار داشکته و در اثر یویش، آتش

وای محزون و یاشکقانه را یواند که ومچون موسکیقی متن در القای  توان بایاتیاای این اثر میاسکت  در اایتمامی داده

وای توان آن را از شکاییکهای اسکت که میی بسکیار مؤثر اسکت  کاربرد این شکگرد در آتش بدون دود به گونهفضکای داسکتان

   ( 86گ  1395زاده و بزرگ بیگدلی،  )صادهی، غتمحسین  رمان دانست«

ور میدان و   دارر ، وزار وزار زنجیرگ درد، میدان»به دسککتم زنجیر، به پایم زنجیر، به گردنم زنجیرگ گرداگرد هبیین بیما

 (   562گ  1398)ابراویمی،    شود این ومه غم، این ومه زنجیر؟«شرا در زنجیرگ یداوندا  مگر می

ایی اسکککت  زمکانی ککه آلنی بکه این بکایکاتی محزون، در زمینکن یشککک  بکه مرد  و وین و دربردارنکدۀ مضکککامین ااتمک      

 است اش را احایه کردهبیند که هبییهیگردد، اه  و یرافات را ومچو زنجیری ممیبرون بیمار بازاینچه



»تو برای من تو نیسکتی، تما  صکحرایی سکولماز گ تو برای من توفان نیسکتی، تما  دریایی سکولماز گ تو برای من هیکه  

 ( 141و    140نیستی، تما  تاریوی سولماز گ مث  گریه و آواز و یطر اسرند، سرشار از صرایی سولماز « )ومانگ  

طر  کرد که با بیان کیماتی یون آواز، یتوان به نمونن بات اشککارهوای یاشککقانن گاتن به سککولماز، مییاتیاز امیه با     

 است  ر وص  سولماز به زیبایی مجسم شدهفضای صحرا، در کنااسرند و صرا،  

 صور خیال  -2-5-3

تلاره، کنایه و مجاز پردایته  یه، اسکک گذار به بیان انواع صککور ییال نظیر تشککبیور یشککمگیر و تأثیردر این رمان به     

 است شده

 تشبیه    -2-5-3-1

به یادر یود  دو گ  آتشکته، آشکرته و یروشکان، با یشکمانی سکر) یون کرده و بیسکتای سکتمگر، یوی»گاتن، یود

 ( 76)ومانگ    «رفتمی

 است دات، از تشبیه مرس  استراده کردهکار بردن ادو گ  آتش«، با بهابراویمی در تشبیه یشمان گاتن به »       

 استعاره  -2-5-3-2

بود، ر دروغگو بود  و یدا هبولم ن ردهگویی نه من؟ من اگبینی که تو دروغ می  حات میمتی مؤمن»یاشککولی آیدین  

بود  دریت به من گرت که یاشکا یه دردی دارد  د  بی ه زیر یرواروا یاک یوابیدهیشکم تو نبومحمد، حات ایوی پسکر شکیر

 (   614گ  1398)ابراویمی،    اش ییست «و راه ملالجه

»از فروع اسکتلارۀ  گ اسکتر تلری  اسکتلارۀ ته میه گرته شکدهترکیب »متی مؤمن« اسکتلاره از نوع ته میه اسکت  د     

  منه تضکاد اسکت« له و مسکتلاررود در این اسکتلاره ربط بین مسکتلارکار میه اسکت که در ینز بهاسکتلارۀ ته میینادیه،  

 ( 204گ  1394)شمیسا،  

گوید  برون، میشکود، آلنی به مرد  اینچهبرون توسکط آلنی درمان میوای بیمار اینچهزمانی که »یاشکا«، ی ی از بچه     

شکود کار درمان  وا را شکرا دوم  در واهع آلنی از یری  یود دریت موف  میبچهدریت از من یواسکت تا واسکطن او باشکم و 

را   در نهایت از یری  ینیککر اه  یلنی دریت کار  ارد آلنی که از یرش موتی  سککلی در آگاوی مرد  د-را شککروع کند  

است به آلنی تهمت  ، یطر کردهآیدین که احساپذیرند  یاشولی  برون او را به ینوان ح یم میو اوالی اینچه  -کندمیتما 

آیدین را   بنابراین آلنی به ینز یاشکولی  شکدن او را نزد مرد  از بین ببرد زند و سکلی دارد پذیرفتهشکیادی و دروغگویی می

 کند  در واهع آلنی به کافر بودن آیدین تأکید دارد میر، یطاب»متی مؤمن« یلنی متی کاف 

 کنایه-2-5-3-3

را    دندان براگر گذاشککتنگرفت  او میوایش ومیشککه در متن صککبر، شکک  نقشککه  بسککیار صککبور بود و»آیدین، مردی  

 (   327گ  1398)ابراویمی،    فت«رمی شدن اگرپارهدانست  اما دیگر بیم  می

  سونی است که دارای دو ملنی هریب و بلید باشد و این دو ملنی تز  و میزو  ی دیگر باشند« کنایه در اصطتح »     

شکدن اگر نیز کنایه از ، به ملنای صکبر و بردباری و پاره(  دندان بر اگر گذاشکتن کنایه از نوع فل 255گ  1361)ومایی،

 نوع فل  به ملنای تما  شدن صبر و یاهت است 



 مجاز-2-5-3-4

  یاتما «   داغ به یوردت بدوم یمو  سکرب»کجاسکت آن آدمی که بتواند یزت و شکرف مرا از من بگیرد؟ دوان باز کن تا  

 ( 74گ  1398)ابراویمی،  

تلت التزا  یود آن ییز را  »انگ ییزی را بگویند و به د  ملنا که، مجاز با یتهه انسکککیت اسکککت، بدینسکککرب     

که مقیککود یود گیوله  حال آن  شککده »سککرب«، به ینوان انگ گیوله بیان  اا(  در این55گ 1394)شککمیسککا،    کنند«اراده

 است 

  المثلضرب  -2-5-4

  گ اسکتالمث  گرته شکدهسکزا دارد  در تلری  وکربهالمث  در تأثیرگذاری بیشکتر کت  نقشکی باسکتراده از وکرب     

ی از حقای  یا  یا یرافه را اسکککت از شکککویکککیتی اغیب گمنا  که بلضککک   المث  یا مث ، گرتن پرملنای کوتاویوکککرب»

 (   197گ  1377)میرصادهی،    وا«فرونی دوندۀ ومن  یاست و بازتابوای دنوا متلی  به ومن میتالمث کند  وربمیبیان

 المث گ  نمونن ورب

کردگ صکدایت گر ، آلنی اواا  بتاز که وهت تایتن اسکت  آلنی گرتگ یقب بنشکین و پنهان  »مارال از هرای آلنی، زمزمه-

 ( 570گ 1398  )ابراویمی،   دردسروا در پیش است   «پرنده را ش ار ن رده سرره را پهن ن نشو دیتر   

کرد   اهدامی مووککویی، نباید نسککبت به آنشککدن  ی آن اسککت که تا هب  هطلیت و حتمیالمث  به ملنااین وککرب     

 است نی را با یاشولی آیدین بیان کردهآغاز مقدمات تقاب  آلالمث ،  ابراویمی با بیان این ورب

 نماد و نمادگرایی   -2-6

باشککد به یبارت دیگر ییزی اسککت که  که به اای ییز دیگری هرار گرفته  شککود»به ینوان ییزی تلری  می  نماد     

(  در تلریری دیگر 544گ 1380)میرصکادهی،    یگری بشکود یا ییز دیگری را القا کند«ملنای یود را بدود و اانشکین ییز د

)فتوحی    وای شککویککی«بوشککی به مراویم اونی و انتزایی و بیان تجربهای زبانی اسککت برای صککورتی نشککانه»نماد ادب

 ( 309گ  1392رودملجنی،  

، زور، ظیم و ریب و وحشت،  نماد تزلزل ایتناش  ابراویمی شک سکتن شکب و شک اف برداشتن دیوار ظیمت را به ینوان     

ومچنین یبارات یشکککمن نور و گ  نارنجی ییوع، نماد تحول، پیروزی و آغاز آگاوی و بیداری از اه  و    اسکککتدانسکککته

 یرافات است 

کرد  گ   حاشکین صکحرا اوشکید و به دشکت رینه  »شکب، شک سکت  دیوار بیند ظیمت، شک افی برداشکت  یشکمن نور، در

 ( 603گ  1398ابراویمی،  )  کرد و در نگاه آلنی، لبوند زد«اش را بازشا، یشمان یمار و یستهنارنجی ییوع ش وفا شد  یا

 مانندی  حقیقت  -2-7

ن موفقی اراۀه صکککورت داسکککتادر غیر این  دود ر نظر یواننده پذیرفتنی ایوهرا دنویسکککنده باید وهایع داسکککتان       

دود و میوهمانندی کیریتی اسکت که داسکتان را پیش یشکم یواننده مسکتدل و محتم  ای»حقیقت  کهاسکت  یناننداده

 ( 142گ 1380)میرصادهی،  شود  مواب پذیرش آن می



پردازی از صکککحرا، در  وکا و صکککحنکهابراویمی بکا بیکان مظیومیکت هو  ترکمن، سکککنن، رسکککو ، شکککیوۀ زنکدگی آن     

 است مانندی رمان سهمی بسزا ایرا کردهیقتحق 

 مانندی:های حقیقتنمونه

اند،  اند، مسوره کردهاند، بدنا  کردهاند، کشتهاند، ش نجه کردهدوغدی، ترکمن را م یدهاند آی»ترکمن را یذاب داده  -

وا و کنیم و برای ابران ومن این یرتوا را ابراناند  ما باید ومن ایناند و در آسکتانن انهدا  هرار دادهبه روز سکیاه نشکانده

 ( 623گ 1398)ابراویمی،    وا نیازمندیم   «وا، به فار،مییبت

دوغدی  شکد  صکب  زود، به ومان شکیوه که مرسکو  بود، آیدی به کدیدایی بسکیار سکاده برگزاردوغ»مراسکم انتواب آی  -

تا در نهایت، یاوری بطیبد و به کمک ومگان به یادر سکرید نق    گذاشکت ایوی یادر،آورد، مییک میاثاا یادرش را یک 

 ( 595)ومانگ    م ان کند«

 از لحاظ پایداری    «آتش بدون دود»نقد محتوایی جلد اول   -3

زۀ وای داییی و اسکتبدادوای بیگانگان، ومواره مورد تأکید نویسکندگان در حوپایداری در برابر ظیم و سکتم ح ومت     

وا و وا، سکککرودوا، ترانهوا، نمایشادبیات مقاومت »به شکککلروا، داسکککتانکه  اسکککت  ینانپایداری و مقاومت بودهادبیات  

آید و ودف آن ایجاد روحین مبارزه و شککود که در دوران یاصککی از تاریخ میتی یا هومی به واود میمیرتهوایی گتیککنی 

یطن تنی ادبیات  شکککوند، از حآیند و اگر ونرمندانه پردایتهمیواود پایداری در مرد  اسکککت  ملموتً این آثار در دورۀ به 

 ( 17  -  16گ  1377)میرصادهی،    شوند«آیند و به صورت شاو اروای ادبیات دنیا ماندگار میمیهومی و میی بیرون

اسکت  پردایتهپایداری و مقاومت  مضکامین  ای به بیان در سکط  بسکیار گسکترده  «آتش بدون دود»ابراویمی در رمان         

 شودگمیوا به موارد زیر اشارهترین و پربسامدترین آنکه از مهم

 بیان جهل و خرافات و پایداری در برابر آن  -3-1

از یوامک  بکازدارنکده و مورب در آگکاوی و بیکداری مرد  یکک اکاملکه، اهک  و یرافکات حکاکم بر آن اکاملکه اسکککت، در       

یافتن، به منافع مورد نظر یود ایم از هدرت،  است که از یری  آن در صدد دست  نیواهع رواج اه  و یرافات توسط یامت

 ثروت و مقا  وستند 

ات و پکایکداری در برابر آن را بکه مضکککمون اهک  و یرافک   «آتش بکدون دود»ای از رمکان  ابراویمی، بوش گسکککترده     

امتن رواج این یرافکات بیکان  آیکدین را بکه ینوان یک داده و دریکت مقکد، را نمکادی از اهک  و یرافکات، یکاشکککولی  ایتیکککاص

 است کرده

 های جهل و خرافات:نمونه

را به ا  یوب نیسککت  از یدا بوواه که سککتمتی  کرد  دریت  حال بچهمیصککب  زود، زنی پای دریت مقد، گریه»  -

 ( 562گ  1398)ابراویمی،    کنم   «میکنم دریت  التما،می    التما،  ا  برگرداندبچه

رون(،  برو اسکت  یاشکولی آیدین )متی اینچهوبهوا رای و به تبع آن مرگ بچهبرون با بیماری ناشکنایتهناحین اینچه     

کنند   میاند او را ومراویوا زیم یوردهوا که در یول تاریخ از فار،وا و ح یم شککهری موال  اسککت و ترکمنبا شککهری

تنها دریتی که در    -داند  یاشکولی، با رواج اه  و یرافات، شکرای بیماران را تنها از یری  زیارت و نذر و نیاز به دریت می



دل، یاریگر او برای اه  و نا آگاوی مرد  سککاده  -اندوای دور دریت مقد، نامیدهبرون اسککت و آن را از گذشککتهاینچه  

 ه است رسیدن به ثروت و هدرت از این را

دید دریتان ح یم باشکند، ح یمان را  زبان در میان مگذارید که اگر یداوند میکیحت می»درد وایتان را با دریت بی  -

 ( 566)ومانگ   آمویت«آفرید و ییم یب را به آدمیان نمیبه صورت دریت می

توانی دریکت و واه  بکه اهک  و نکا اسکککت تکا مرد  بکا انکدیشکککه و تر ر متواکه نکانی بکه بیکان نکاتوانی دریکت پردایتکهآل     

 آگاوی یود در این زمینه شوند 

 داری، بیداری، آگاهی و اهمیت آنمردم  -3-2

ابراویمی در نمونکن زیر بکه  اسکککت رز در اکاملکه بودهوکا از اوکداف مهم روبران مبکاتواکه بکه مرد  و دفکاع از حقوش آن     

 است کردهاشارهوا  داری، آگاوی و بیداری روح و اندیشن آنمرد 

 داری و بیداری:نمونۀ مردم

شکدن به یایر  انگیدن در راه مرد  و کشکته  –ا   تر آمده»کار من فقط ملالجن اسکم نیسکت  من، برای کاری بزرگ  -

اسکت و کار  را از ملرکن دنیا یقب نگه داشکته  وامرد   دنیا در انی اسکت، پدر و ما یوابیم  ومین یواب سکنگین، ترکمن

 ( 509  -  508گ  1398ابراویمی،  )  یمدۀ ما بیدار کردن است  بیدار بیمار، بهتر از یرتن ستمت است«

یواوکد  اوییر از او میککه آشیشکککود  زمکانبرون میل، از آگکاوی و تر ر وارد اینچکهآلنی ح یم بکه ینوان فردی متحوّ     

شکدن در راه مرد  و داری، کشکتهتری یون مرد درمان را آغاز کند، آلنی در ورای ملالجن اسکم به اوداف بزرگسکریع کار  

 گر مقدمات تحولی یظیم، برای مرد  صحراست کند که بیانمیبیداری اشاره

 تقبیح تفرقه و جنگ خانگی   -3-3

که تررهه یام  اصکیی فروپاشکی  با آگاوی از این  ی ی از مضکامین براسکتن پایداری تقبی  تررهه اسکت، نویسکندگان     

وای پرشککور، از مح و  کردن  وا و نوشککتهاند  ینان ه »سککرودهر اامله اسککت، به بیان آن پردایتهاتحاد و ومبسککتگی د

  وایی وای تاریوی ش ستپردایتند  یرح تجربهاف نانه، مداو  و مستمر به القای روح وحدت و یگانگی میوای تررهه روش

کرد در  میروایاتی که به وحدت و الرت توصکیهگیری از آیات و ویوه در صکدر اسکت  و بهرههکه محیکول تررهه و تنازع بود ب

 ( 29گ  1389)سنگری،   این آثار بارز و شایص بود«

تگی و اسکت  او به ایجاد ومبسک را گوشکزد کردهابراویمی به شکدت تررهه و انی یانگی را تقبی  و آثار مورب آن      

 است دشمنان واهلی وستند، تواه داشته مبارزه با دشمنان بیگانه، که

 نمونۀ تقبیح تفرقه:

گرفتند و سکراسکر ترکمنسکتان  وا، یایر آسکوده، مرو را  وا آغاز شکد، رو،یی ترکمنهبییه»زمانی که بریوردوای درون  -

 ( 68گ  1398)ابراویمی،   «سیطه درآوردند و تا کنج شمال شرهی دریای یزر پیش آمدند   را زیر

اسککت که نتیجن مورب آن، تیککرف سککراسککر وا، به فراا  آن اشککاره کردهرکمنابراویمی در تقبی  انی یانگی ت     

 ترکمنستان تا کنج شمال شرهی دریای یزر، توسط استلمارگران روسی، بدون درگیری و با آسودگی تما  است  

 دعوت به اتحاد و همدلی   -3-4



از دیگر مضکامین آثار پایداری اتحاد و ومدلی اسکت که ومواره مورد تأکید نویسکندگان پایداری اسکت، ابراویمی در       

سککت  مواردی نظیراتحاد  او ارزش و اومیت آن را بیان کرده  اای اای این رمان به مضککمون اتحاد و ومبسککتگی پردایته

ای ایجاد تسککاوی حقوش و اتحاد برای مبارزه با سککتم و سککتمگران، ومه دادن به تررهه و انی داییی، اتحاد بربرای پایان

داری  ن یک اامله در راه یدالت و مرد حاکی اومیت و ارزش این ینیککر سککازنده و بنیادی در انسککجا  و اسککتح ا  ارکا

 است 

 نمونۀ اتحاد و همدلی:

وکایی دار  ککه ومکن  دار   نقشکککهیود  نگکه  برون را برای، ککدیکدایی اینچکه»آلنی گرکتگ من، ییکال نکدار  مکدت زیکادی  -

ی کردن  زودی، از آن بایبر یواوید شککد  اما یه کدیدا باشککم یه نباشککم، ودفم، ی ی کردن صککحراسککت و ی شککما، به

ما، در اینجا، سکککنگری یواویم سکککایت برای مبارزه با سکککتم و     وای سکککتمدیده   ترکمنوای سکککتمدیده با غیرترکمن

 ( 682گ  1398ی،  )ابراویم ستمگران   «

کن کند،  برون را از تزویر یاشکولی آیدین آگاه و اه  و یرافات را ریشکهکه آلنی ح یم توانسکت مرد  اینچهزمانی       

کردنکد  آلنی این پیشکککنهکاد را برون انتوکابمکدتی بلکد بکه ینوان ککدیکدای اینچکهمرد  او را بکه ینوان ح یم پکذیرفتنکد و  

وای  اما نه برای مدت یوتنی، یرا که اوداف بزرگی دارد  اودافی یون اتحاد بزرگ هبای  صککحرا با دیگر فار،   پذیردمی

ی برای مبارزه با ح ومت سکتمگران  کردن صکحرا به ینوان سکنگرح ومت سکتمگران  آلنی در صکدد مهیامبارز برای مقابیه با 

 است که ینیر بنیادی و سازندۀ آن اتحاد و ومدلی است  

 تفکر و اهمیت آن  -3-5

شککود،  یدالتی، تزویر و ریا میاز ظیم وسککتم، بی موتی  یک ااملنتر ر و اندیشککه سککبب آگاوی و بیداری آحاد       

اسکت  تر ر و  ر و اندیشکه تواه یاصکی نشکان دادهوای موتی ، به مضکمون تر ابراویمی در این رمان از زبان شکویکیت

 است   سزا و سازنده داشتههاامله، نقشی با و به تبع آن آگاوی دیگر اهشار  واندیشه در تحول و بیداری شوییت

 نمونۀ عنصر تفکر 

اوییر اوییر  آشآش»  کرد و فریاد زدگ، آهشا ، ناگهان، زبان یشونت بازوا را شروع کرد »اما وهتی باز انگیدن با گوکتن -

کشکی بگذر و راه پدرمان را پیش نگیر  با منز یودت ف ر کن نه با منز پوسکیدۀ گذشکتگان  مگذار  دیوانه  دسکت بردار  از آد 

 ( 211اند، باز رفتنش به تو تحمی  شود « )ومانگ  وا رفتهاای ارادۀ تو بنشیند و راوی که آنکه ارادۀ مردگان به 

وی اوییر به هیککد یونوواآشاسککت  ونگامی که  به بیان تر ر و اومیت آن پردایتهابراویمی از زبان آهشککا  گین       

رسککاند برادرش آهشککا  گین، او را از تقیید کورکورانن اف ار  میکند و کار را به پایانمیمادرش سککولماز، به گوکتن حمیه

اد تا نتایج  توان اف ار را تنییر دکند که میمیدارد و به این ن ته اشکارهپوسکیده و بیهودۀ گذشکتگانی یون گاتن، برحذر می

 مطیوبی یون صی  و اتحاد اایگزین انی و آدم شی شود 

 بازتاب ظلم و ستم و پایداری در برابر آن  -3-6



در واهع ظیم و سکتم حاکم بر اوامع یام  اصکیی ایجاد پایداری و ایسکتادگی اسکت، ابراویمی با بیان اسکتبداد داییی       

وا یلنی ح ا  هااار تا پهیویان اشککاره و پایداری  وا، از گذشککتن تاریوی آنناشککی از ظیم و سککتم تحمی  شککده بر ترکمن

 است کردهوا بیان  وا را در برابر ظیم و ستم آنترکمن

 نمونن بازتاب ظیم و ستمگ

ا  ایران بکا ایرانیکان ترکمن  میرزا بکا بزرگکان ترکمن ومکان کرد ککه پیش از آن نیز بکاروکا و بکاروکا ح ک »سکککیطکان مراد    -

انکدایکت و شککک نجکه داد و کشکککت  ومکن   ردنکد  بزرگکان را گرفکت و بکه زنکدانبودنکد و پگ از آن نیز پهیویکان و دیگران ککرده

آب اوش به حیقشکان ریوت و یک به یک    ا  بدنشکان را سکوزاند، کورشکان کرد  به یارمیوشکان کشکید بدون اسکتثنایشکان را 

گ  1398ابراویمی،  ) میرزا آمویت«مزه  گونه رسکم غیرت و مردانگی و مسکیمانی به اانشکین یود حاز پای درآوردشکان و بین

67  -  68 ) 

 گیرینتیجه  -4

شکککود که ابراویمی در  گیری میه، ینین نتیج«آتش بدون دود»مجید اول رمان    گرایی دراز بررسکککی نقد شککک       

، سکبک و پردازی، درونمایه، پیرنی، نماد و نمادگرایی، زاوین دیداصکر داسکتانی یونگ شکویکیت و شکویکیتبردن ینکاربه

زندگی، مظیومیت   رسکو ، شکیوۀدرونماین داسکتان که در بردارندۀ، آداب و    اسکت  نویسکنده با بیانمانندی موف  بودهحقیقت

اسککت  سککبک ابراویمی در رمان  مانندی رمان کمک شککایانی کردهوا، به حقیقتهو  ترکمن و ظیم و سککتم ح ومت به آن

یود در اون موایب  ای بدیع و زیباست  یرا که زبان شایرانه و ادبی، نثر آن را با اذابیت یاص ، شیوه«آتش بدون دود»

 است ماندگارتر کرده

شکککود ککه نکادر ابراویمی، پکایکداری و گیری میدر بررسکککی نقکد محتوایی این رمکان از لحکا  پکایکداری، ینین نتیجکه     

ومچنین اتحاد و ومدلی،    اسکت یاص بیان کرده  سکتم را با براسکتگی ایسکتادگی در برابر تررهه، اه  و یرافات و ظیم و

، در  «آتش بدون دود»بیداری و آگاوی ومراه با تر ر، در این رمان، از بسکامد باتیی بریوردار اسکت که به ارزشکمندی رمان  

 افزاید   زمینن مقاومت و پایداری می

 منابع و مآخذ

 جید اول، یار وردوم، تهرانگ روزبهان ، مآتش بدون دود(،  1398ابراویمی، نادر) -1

، تهرانگ  نامه مراویم و اصککطتحات ادبی فارسککیگ اروپاییفرونی اصککطتحات ادبیگ واژه(،  1371داد، سککیما ) -2

 مروارید 

،  فارسکی   وای زبان و ادبیاتپوووش(، »راوی در رمان آتش بدون دود«،  1388روکوانیان، هدسکیه و حمیده نوری ) -3

  94-79،  4سال یه  و پنجم، دورۀ ادید، شمارۀ

 ، یار ورتم، تهرانگ سون آشنایی با نقد ادبی(،  1383کوب، یبدالحسین )زرین -4

 ، تهرانگ صریر فاع مقد،گ مباحث نظری و شنایت ادبیوای ادبیات داامالی گونه(،  1389سنگری، محمدروا ) -5

، یار  فارسککی  نقد ادبیگ ملرفی م اتب نقد ومراه با نقد و تحیی  متونی از ادب(،  1390فر، حمیدروککا )شککایگان -6

 یهار ، تهرانگ دستان 

  ، یار دو ، تهرانگ آگاه،موسیقی شلر(،  1368کدکنی، محمدروا )شریلی -7



 ، یار یهار ، تهرانگ میترا (، بیان1394شمیسا، سیرو، ) -8

(، »تحیی  بینامتنی رمان آتش بدون 1395زاده و سکلید بزرگ بیگدلی )صکادهی، ملیکومه، غتمحسکین غتمحسکین-9

، سکال شکشکم،  فرونگی  ادب پارسکی ملاصکر، پوووشکگاه ییو  انسکانی و مطاللات دود و تأثیر ادبیات کهن فارسکی در آن«،

  94-69شمارۀ یهار ،  

، به سکرپرسکتی حسکن  مندرج در فرونگنامه ادب فارسکی(، »سکبک«،  1381یباسکپور، وومن و محمدروکا ربیلیان )-10

     800-792انوشه، اید دو ، یار دو ، تهرانگ سازمان یار و انتشارات فرونی و ارشاد استمی،  

دو  دود«،   تش بدون(، »نقد و تحیی  یناصککر داسککتانی رمان آ1390ییوی مقد ، مهیار و سککوسککن پورشککهرا  )-11
- 266(، 13)پیاپی3، سکال یهار ، شکمارۀپوووشکی-شکناسکی نظم و نثر فارسکی)بهار ادب( ییمیفیکینامن تویکیکی سکبک  

255  
 ، یار دو ، تهرانگ سون واوا، روی ردوا و روششناسیگ نظریهسبک  (،  1392فتوحی رودملجنی، محمود )-12

 ، یار یهار ، تهرانگ سون یناصر داستان(،  1380میرصادهی، امال )-13

تریکککییی    نویسکککیگ فرونی ونرداسکککتان نامنواژه(،  1377میرصکککادهی، امال و میمنت میرصکککادهی)اوالقدر( )-14
 ، تهرانگ کتاب مهناز وای ادبیات داستانیاصطتح

 تهرانگ تو،   اید دو ، یار دو ،،  فنون بتغت و صنایات ادبی(،  1361الدین )ومایی، اتل-15

 


