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  چكيده
دهـد كـه ايـن نويسـندگان در      برجستة معاصر نشان مـي  نويسان مطالعة آثار داستان

از آن جملـه  .انـد  پذيرفته آفرينش آثار خويش از ادبيات كهن فارسي تأثيرات فراوان
منـدي از   نادر ابراهيمي است كه با ادبيات كهن فارسي به خوبي آشناست و بر بهره

اين انديشه وآشـنايي  هاي ادبي تأكيد دارد و البته ردپايِ  آن در غني ساختن آفرينش
آتـش بـدون دود،   . او با ادب كهن در آثار وي بويژه آتش بدون دود آشكار اسـت 

هفت جلديِ نادر ابراهيمي، اثر برگزيدة بيست سال ادبيـات داسـتاني پـس از      رمان
دراين پژوهش از منظر تحليل بينامتني به بررسي چگونگي تـأثيرات  . انقالب است

پردازيم و اين تـأثيرات را از سـه جنبـة     بدون دود ميادبيات كهن فارسي در آتش 
دهـد در   نتـايج نشـان مـي   . دهيم زباني، شگردي و انديشگاني مورد تحليل قرار مي

هاي  آتش بدون دود ارتباط بينامتني و تأثيرات زباني درگزينش واژگان كهن، ويژگي
ــ(هــاي بالغــي دســتوري و ويژگــي ــژه اقتبــاس هب ــد )وي ــأثيرات شــگردي مانن ، ت

هـاي   صحنه پـردازي گري راوي، كاربرد شعر در ميان نثر و  استهالل، مداخله براعت
متـأثر از شـاهنامه   (متأثر از متون كهن و تأثيرات انديشگاني چون تقابل پدر و پسـر 

هـاي بينـامتني    برخي از اين جلـوه  .و رويكرد عرفاني جلوة خاصي دارد) فردوسي
  . ضمني هستندپنهان و برخي  - آشكار، برخي تعمدي- تعمدي
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  .بينامتنيت، ژنت، نادر ابراهيمي، آتش بدون دود :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
بديل از فرهنگ و دانش و هنر است كه  اي ارزشمند و ميراثي بي ادبيات كهن فارسي گنجينه

بـويژه آنكـه   هاي ادبـي معاصـر سـودمند باشـد،      تواند براي آفرينش آشنايي و مطالعه آن مي
هاي قـديمي، متـون كالسـيك و ژانرهـاي      غدغة باز پژواك و بازي با قصهادبيات معاصر د«

بسـياري از  ) 58: 1380گراهـام آلـن،   ( ».هـاي كارآگـاهي دارد   ديرپايي چون رمانس و قصه
اند و با مطالعه، جستجو و پژوهش در متون  نويسان معاصر ايراني به اين مهم پي برده داستان

از ايـن ميـراث   ) آگاهانـه و ناآگاهانـه  (م و غير مستقيمگيري مستقي كهن ادب فارسي، و بهره
انـد و همـواره بـر ضـرورت      هـاي ادبـي خـود گشـته     ارزشمند، موجب غني شدن آفرينش

نويسـاني   انـد؛ داسـتان   نويسي معاصر تأكيد داشـته  مندي از متون كهن فارسي در داستان بهره
. ي و نـادر ابراهيمـي  آبـاد  احمـد، گلسـتان، گلشـيري، دولـت     چون جمـالزاده، دانشـور، آل  

  ) 165- 45: 1391صادقي،(
اما با ادبيـات كهـن    نادر ابراهيمي در زمينة حقوق و سپس ادبيات انگليسي تحصيل كرد

فارسي نيز به خوبي آشنا بود، او كه مطالعة مشتاقانة متون قديمي فارسي را از آغـاز جـواني   
  :گويد در اين باره ميشروع كرده، 

مجنون . خواندم وار مي ديوانه. برداري گذاري و يادداشت المتكردم و ع مكرر خواني مي
و ... نامه، كليلـه و دمنـه، عقـل سـرخ و     چهار مقاله عروضي، مرزبان. تاريخ بيهقي شدم
خـوردني   وغوطـه ... و حافظ، مولوي، عطار، ناصرخسـرو و  - بارها - گلستان و بوستان 

ــر دوره  ــب در نث ــرورفت     غري ــو ف ــن س ــديم، از اي ــف ق ــاي مختل ــو ن و ه از آن س
  .)92: 1376ابراهيمي، (.برآمدن

ابراهيمي همچنين توجه خاص به زبان دارد و زبان فارسي را به دليل تركيـب بـا زبـان    
او كـه بـراي   ) 92: 1376ابراهيمـي،  .(داند هاي دنيا مي ترين و كارآمدترين زبان عربي از غني

بـر لـزومِ توجـة ويـژه بـه       اسـت، هزار ساله قائـل   پيشينة تاريخي قصه در ايران قدمتي پنج
ورزد و دربـارة   هاي بزرگاني چون فردوسـي، مولـوي، سـعدي و عطـار اصـرار مـي       داستان
  :گويد نويسان از ادبيات كهن مي مندي داستان بهره
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نويسان اين آب و خاك، نگاهي به درون بيندازيم؛ به گذشـته، بـه    شايسته است ما قصه
و داستان و حكايت؛ اگـر صـميمانه و پرشـور و     انگيز باور نكردني از قصه گنج حيرت

مان، در عـين حـال    اي بخوريم در ادبيات كهن  عاشقانه، رجعتي كنيم به درون، و غوطه
هاي شگفتي كه در زندگي، هنر و داستانِ هنـري پـيش    نگاهي هم به جهان و دگرگوني

ة خود نظـري  آيد بيندازيم، و به نيازهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و عاطفي جامع مي
سه   - شكّي نيست كه طي دو  كنيم، و به زبان بهشتي فارسي، تسلطي شايسته بيابيم، هيچ

امـروز هـم، خـواه    . گرفـت  نويسي جهان، جاي خواهيم دهة آينده، در اوج هرم داستان
هاي ادبـي و   اي از لغت نويسان ما، متّكي به مجموعه ناخواه، آگاهانه يا ناآگاهانه، داستان

 كهن هستند، اما اين حركت، هنوز به صورت يك نهضـت بـزرگ در نيامـده    حكايات
گويم كه دنيا را ناديده بگيريم، انسان حق دارد از سراسـر جهـان، بهـره     من نمي... است

بيند، چطور ممكن است  بگيرد، اما كسي كه گلستانِ هزار رنگ و عطر خانة خود را نمي
گويم ما بر  من با نهايت تعصب مي  رار كند؟اي درست با گلهايي در باغي دور برق رابطه

ايم و اينطور فقير و برهنه و گرسـنه،    سر بزرگترين گنجينة ادبيات داستاني جهان نشسته
ــابران نگــاه مــي  ــه دســتهاي ع ــيم ب ــه. كن ــه خويشــتنِ خــويش الزم  با... بل زگشــتي ب

  .)10- 9: 1373ابراهيمي، (.است

داستان كوتاه، فابل، نمايشـنامه، داسـتان كـودك و    از ابراهيمي آثار بسياري اعم از رمان، 
است؛ او همچنين تأليفاتي در زمينة ساختار و مباني داسـتان دارد و   برجاي مانده... نوجوان و

تـاريخ  ( هـا،  ها و عارفانه پژوهشي نيز در متون عرفاني ادبيات كهن فارسي با عنوان صوفيانه
ترين سندي است كه او بـر   است كه قطعي داده انجام) تحليلي پنج هزار سال ادبيات داستاني

او در اين اثـر بـه نقـد و    . اشراف داشته است - به ويژه ادبيات عرفاني -  ادبيات كهن فارسي
پردازد و بر ايـن بـاور اسـت برخـي ايـن حكايـات را        بررسي حكاياتي از متون عرفاني مي

  )67: 1377ابراهيمي،.(سنگ بهترين آثار داستاني جهان دانست توان هم مي
خـوبي آشـنا    دهد كه نادر ابراهيمي بـا ادبيـات كهـن فارسـي بـه      آنچه ذكر شد نشان مي

و   شود كه ابراهيمي با توجه به ايـن شـناخت گسـترده    است، اينك اين سوال مطرح مي بوده
نويسـي، خـود تـا چـه حـدي و       همچنين تأكيد براستفاده از ادبيات كهن فارسي در داسـتان 

ست؟ بويژه  ا  ن فارسي در بزرگترين رمانش، آتش بدون دود بهره گرفتهچگونه از ادبيات كه
اين تأثيرات در چه وجوهي نمود يافته است؟ پنهان و آشكار بودن اين تأثيرات تا چه حدي 
است و تأثير كدام يك از آثار كهن فارسي در اين اثر بيشتر نمايان است؟ در نهايت پاسخ به 
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توانـد باعـث    گيري از ادبيات كهن چگونـه مـي   انجامد كه بهره ها به اين نكته مي اين پرسش
  غناي ادبيات داستاني امروز ما شود؟

بـويژه  . اين مسأله به طور خاص از ديدگاه نظريه بينامتنيت قابل بررسي و تحليل اسـت 
آنكه نظريه ادبي بينامتنيت و روش تحليل بينامتني در برخي شاخه هاي خود به تأثير و تـأثر  

  .يكديگر مي پردازد متون از
  
  پيشينه پژوهش. 2

از آن نمونه ها مي توان به . درباره بينامتنيت و تحليل بينامتني آثار بسياري نگاشته شده است
كتابهاي بينامتنيت اثر گراهام آلن ترجمه پيام يزدانجو، درآمدي بـر بينامتنيـت تـأليف بهمـن     

ترامتنيت مطالعه «و همچنين مقاالت نامور مطلق، ساختار و تأويل متن تأليف بابك احمدي 
بررسـي تطبيقـي محورهـاي سـه گانـه      « از نامور مطلق و » روابط يك متن با ديگر متن ها

دربـاره  . از علي صباغي اشـاره كـرد  » بينامتنيت ژنت و بخش هاي از نظريه بالغت اسالمي
و تحليـل   آتش بدون دود نيز كارهاي پژوهشي بسياري انجام يافته است؛ از آن جملـه نقـد  

هاي آتش بدون دود، بارديگر شـهري كـه دوسـت     با تاكيد بر رمان(هاي نادر ابراهيمي رمان
نامة كارشناسي ارشد حميـد   ، پايان)انگيز پدربزرگ داشتم، يك عاشقانه آرام، تكثير تأسف مي

هـاي محتـوايي، پايـان نامـة      صالحي و تحليل ساختاري آتش بدون دود با تكيه بر شاخص
از حميـده  » راوي در رمان آتـش بـدون دود  «ارشد حميده نوري، همچنين مقاله كارشناسي 

نوري است اما در هيچ يك مسأله تأثير ادبيات كهن فارسي در آتـش بـدون دود از ديـدگاه    
  .است بينامتنيت مورد توجه قرار نگرفته

  
  تبيين نظريه. 3

است، درباره ارتبـاط متـون بـا     كه واضع آن ژوليا كريستوا) Intertextualite(نظريه بينامتنيت 
براساس اين نظريه هيچ متني خالص و مستقل نيست، در واقع مـتن  .يكديگر بحث مي كند

پديده اي خود بسنده و بسته نيست و هر متني از دل متون پيشين بوجود مي آيد و بر مـتن  
بويژه متون ادبي البته روابط بينامتني در ميان نظام هاي نشانه اي جهان . هاي پسين تأثير دارد

همواره وجود داشته است اما شكل يافتن و طرح آن به عنـوان يـك نظريـه در قـرن اخيـر      
  .صورت گرفته است
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به تكميل و گسترش اين نظريـه  ... پس از ژوليا كريستوا، بارت، ريفارتر، ژني، ژرار ژنت
، پژوهش ها و و هريك بنابر مطالعات) 84: 1386و نامور مطلق،  18:  1380آلن، (پرداختند 

  .ديدگاه خويش آن را گسترش دادندو جنبه هاي گوناگوني از آن مطرح كردند
  :اگرچه

بينامتنيت نخستين كه از سوي كريستوا و بارت مطرح مي شود، به انكار رابطـه تـأثير و   
امامحققان نسل دوم بينامتنيت رويكرد متفاوتي دارند و در پژوهش ... تأثر آثار مي پردازد

آنها براي كاربردي كردن بينامتنيـت  . به روابط تأثير و تأثري بي توجه نيستندهاي خود 
ژني و ريفارتر بـا صـراحت از تـأثيرات    . در تحليل ها، توجه به منابع را نفي نمي كنند

اين موضـوع بـه ويـژه در مفهـوم     . بينامتني سخن مي گويند و به نقد منابع مي پردازند
   .)35- 34: 1390نامور مطلق، ( .اوج خود مي رسد ترامتنيت مورد نظر ژرار ژنت، به

ژنت آشكارا در جستجوي روابط تأثيرگذاري و تأثير پذيري ميان دو يا چند متن است و 
او حاصـل مطالعـات خـود را در نظريـه     . آن را موضوع پژوهش هاي خود قرار مـي دهـد  

، مطـرح  »ديگر اسـت چگونگي ارتباط يك متن با متن هاي «كه ) Transtextualite(ترامتنيت 
رابطه ميان دو يا چند )Intertextualite(بينامتنيت  - 1: مي كند و آن را در پنج شاخه مي آورد

رابطه يـك   )Paratextualite(پيرامتنيت  - 2متن كه براساس هم حضوري استوار شده باشد ،
متن كه يكي رابطه دو )Metatextualite(فرامتنيت - 3،متن و پيرامتن هاي گسسته و پيوسته آن

رابطه يك متن و گونـه اي كـه بـه آن    )Architextualite(متنيتسر - 4 تفسير متن ديگر باشد،
رابطه دو متن كه براسـاس برگرفتگـي اسـتوار    )Hypertextualite(متنيتبيش  - 5تعلق دارد، 

از اين ميان بينامتنيت و بيش متنيت به طور خاص به موضوع )83: 1386نامور مطلق، . (باشد
  .رگذاري و تأثيرپذيري متون مربوط مي شودتأثي

تعمـدي،   - تعمدي، پنهـان - همچنين ژنت يينامتنيت را به سه گونه پيوند بينامتني صريح
تعمدي حضور آشـكار يـك مـتن در مـتن ديگـر       - بينامتنيت صريح. ضمني تقسيم مي كند

. مـي گنجانـد  به صورتي كه نويسنده تمام يا بخشي از متن آثار گذشته را در اثر خود . است
 –بينامتنيت پنهان . نقل قول،اقتباس، درج، تضمين در گروه اين نوع بينامتنيت جاي مي گيرد

تعمدي حضور پنهان يك متن در متن ديگر است  اين نوع بينامتنيت مي كوشـد تـا مرجـع    
دسـته  . هنري را از اين دسته بينامتنيت مي دانـد  - ژنت سرقت هاي ادبي. خود را پنهان كند

ينامتنيت ضمني است كه در آن مولف قصد پنهان كردن بينامتنيـت را نـدارد و نشـانه    سوم ب
هايي در متن به كار مي برد كه با آنهامي توان بينامتن را تشخيص داد اما هيچ گاه به صورت 
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در اين نوع بينامتن دانش مخاطب در كشف و درك آن تأثير مستقيم . صريح بيان نمي گردد
نـامور مطلـق،   .(ن دسـته هسـتند  ت، تلميحات از مهـم تـرين اشـكال ايـ    كنايات اشارا. دارد

  )67- 62: 1391و صباغي،  88- 84  :1386
كـه دسـت كـم     - نكته داراي اهميت در اين بخش اين است كه در تحليل بينامتني آثار 

نسبت اين متن ها بـا يكـديگراز دو نظـر      - روابط ميان دو متن مورد بررسي قرار مي گيرد
از نظر فرهنگي دو متن مي توانند از يك . نظر فرهنگي و از نظر نظام نشانه اياز : مهم است

فرهنگ باشند كه در اين صورت بينامتنيت درون فرهنگي بين آنها ايجاد شـده اسـت ماننـد    
ارتباط شاهنامه فردوسي و شاهنامه هاي پيش از آن در زبان فارسي؛ يا دو متن از دو فرهنگ 

ر اشعار حافظ بر آثار گوته كـه بينامتنيـت بينـافرهنگي در بـين آنهـا      متفاوت باشند مانند تأثي
از نظر نظام نشانه اي دو اثر مي توانند از يك نظام نشـانه اي واحـد مـثال    . ايجاد شده است

كالمي يا تصويري باشند كه در اين صورت رابطه بينامتني آنها درون نشانه اي اسـت ماننـد   
آني؛ يا مي توانند از دو نظام نشانه اي متفاوت باشند مانند تأثير گلستان سعدي بر پريشان قا

 اقتباس فيلمي از يك داستان كه دراين صورت رابطه آنها بينامتنيت بينانشانه اي خواهد بـود 
براساس آنچه گفته شد تأثيرپذيري آتش بدون دود از متون ) 318- 317: 1390نامور مطلق،(

  .نانشانه اي قرار داردكهن ادب فارسي در محدوده بينامتنيت بي
بينامتنيت هنگامي ابعاد گسترده خود را مي يابد كه دو مـتن  « همچنين بايد توجه داشت 

اين مراتب مي توانند دست كم . در جنبه هاي گوناگون با يكديگر ارتباط برقرار كرده باشند
  :و صد البته) 237: 1390نامور مطلق،(»به دو دسته صورت و مضمون تقسيم شوند

ر مولفان آثار ادبي صرفا گزينش واژه ها از ميان يك نظـام زبـاني نبـوده، بلكـه آنـان      كا
پيرنگ ها، وجوه ژانري، جنبه هاي شخصـيتي، تصـويرپردازي ها،شـيوه هـاي روايـت      

  .)11: 1380آلن، ( .يشين و از سنت ادبي برمي گزينندرا از ميان متون ادبي پ... گري

ينامتني در متون نه تنها در تضـمين، درج يـا برگـرفتن    بينيم اين ارتباط ب ين ترتيب ميبد
بخشي از يك اثر و مضامين و درونمايه ها جلوه دارد كه در ساختار يـك اثـر، شـگردها و    

  . شود وايت گري يك متن نيز ديده ميشيوه هاي ر
بر همين اساس در تحليل بينامتني آتش بدون دود و بررسي تأثيرات ادبيات كهن فارسي 

ه وجه تأثيرات زباني، تأثيرات شگردي، تأثيرات انديشگاني مورد توجه قرار گرفته در آن، س
هاي بالغي اثر شامل تشـبيه،   منظور از تأثيرات زباني، واژگان و تركيبات كهن، ويژگي. است
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منظـور  . هاي دستوري است هاي بديعي و برخي ويژگي استعاره، كنايه، اقتباس و ساير آرايه
گـري راوي، بـه    اسـتهالل، مداخلـه   ها و فنون ادبي ماننـد براعـت   شيوه از تأثيرات شگردي،

طور كلي شگردهايي است كه اديبان گذشتة مـا در آفـرينش    و به گيري شعر در ميان نثر كار
اسـت؛درباره   اند و ابراهيمي به تأسي از آنان در اثر خود استفاده كرده  آثار خويش به كار برده

ذكر اين است كه آنچه به عنوان شگرد در نظر گرفته شده، غالبا تأثيرات شگردي نكته شايان 
فراتر از يك جمله و بند است و به كل كالم و چه بسا به كل ساختار اثـر و شـيوه بيـان در    
يك متن مربوط مي شودو تفاوت آن با صنايع بديعي دراين است كه غالب صـنايع بـديعي   

د بررسي قرار مي گيرد و از حدود يك در محدوده واژگان و جمالت مور)لفظي و معنوي(
جمله يا نهايتاَ يك بند فراتر نمي رود، در حالي كه شگردي همچون براعت استهالل يعنـي  
آنچه در آغاز مي آيد تا نشاني از كل و انجام داستان باشد، به ساختار كـل اثـر مربـوط مـي     

نه اي كـه در گلسـتان   همچنين است كاربرد شعر در ميان روايت؛ اين شگرد نيز به گو. شود
سعدي و كليله و دمنه آمده است، در ساختار كل يك متن خود را نشان مي دهـد و جلـوه   
مي كند و پيداست مولف از روي عمد در جاي جاي اثر خويش، به تناوب از شعر استفاده 
. كرده است، چه اين شعر از متون كهن، چه از اشعار معاصر و يا حتي از خود مولف باشـد 

ن حالت صرف استفاده از اين شگرد مطرح است و اين متفاوت است با مـثال اقتبـاس   در اي
  . كه در آن خود بيت يا مصرع برگرفته شده، مطرح مي شود و مورد بررسي قرار مي گيرد

هاي آشنا در ادب كهن و در مجموع  منظور از تأثيرات انديشگاني نيز، مضامين، درونمايه
نويسنده تحت تـأثير ادبيـات كهـن فارسـي در اثـر خـويش       هايي است كه پيداست  انديشه
آشكار و ضمني  - بسياري از اين نمونه هاي مصداق بارز روابط بينامتني تعمدي. است آورده

  .است كه ژنت در نظريه خود مطرح كرده است
  

 آتش بدون دود. 4

االن و گـ ترين اثر داستانيِ ابراهيمي است كه آن را در هفـت جلـد    آتش بدون دود برجسته
هرگـز آرام  ، حركـت از نـو  ، هـاي پرخـون   واقعيـت ، اتحاد بـزرگ  ،درخت مقدس ،سولماز

اين اثر جـايزة لـوح زريـن و    . و هر سرانجام سرآغازي است، نگاشته است نخواهي گرفت
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي را بـراي  » بيست سال ادبيات داستاني ايران«ديپلم افتخار 

نويسنده سه جلد نخسـت آن را كـه داسـتاني رمانتيـك و دربـارة      . نويسنده به ارمغان آورد
نوشت و براساس ) 1352سال(هاست، پيش از انقالب  مشكالت جغرافيايي و طبيعي تركمن
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آن مجموعة تلويزيوني آتش بدون دود را سـاخت؛ سـپس چهـار جلـد ديگـر را كـه ُبعـد        
داستان بر پاية يـك  . چاپ و منتشر كرد) 1371سال(تاريخي دارد، پس از انقالب  - سياسي

كمني اسـت كـه   المثل تر عنوان رمان بخشي از يك ضرب. است افسانة تركمني شكل گرفته
 2ج(؛ و نويسنده در صـفحاتي از اثـر  »شود و جوان بدون گناه آتش بدون دود نمي«:گويد مي

ابراهيمي كه دوراني از زندگي خود را در صـحراي  . كند به آن اشاره مي...) و157،172صص
ها و رسـوم   تركمن گذرانده و با اين محيط آشنا شده؛ با زباني شاعرانه، طبيعت صحرا، آيين

كند و روحية جنگاوري قوم تركمن را به تصـوير    قوم تركمن را توصيف و روايت مي كهن
شود و تا زمان محمدرضا  داستان از دورة قاجار و پادشاهي ناصرالدين شاه آغاز مي. كشد مي

در اين دوران همواره مورد آزار و فشار حكومت ايران   قوم تركمن. كند پهلوي ادامه پيدا مي
ها هم بـر ايـن    برخي آداب و رسوم غيرمتعارف تركمن. زاري قرار داشتندو هجوم روسيه ت

ايري بوغوز، گوميشان، (مكان داستان در سه جلد نخست، صحراي تركمن. افزود فشارها مي
و گنبد است اما از جلد چهارم به بعد حوادث داستان بيشـتر در تهـران و گـاه    ) اينچه برون

تـرين   اصـلي . گـذرد  مـي ) فرانسـه (خارج از ايـران صحراي تركمن، شهرهاي ديگر ايران و 
ها، رويارويي  است؛ درگيري و تقابل نسل» خير و شر«درونماية آتش بدون دود مبارزة ميان 

هـاي پـاك، رسـوم و     هـا، عشـق   علم و جهل و سنت و تجدد، پايبندي به اعتقادات و آرمان
يرانـي، وطـن دوسـتي،    هاي قوم تركمن، ضرورت ايجاد وحدت ميان اقوام مختلف ا افسانه

پرداختن به مشكالت اجتماعي، مبارزات سياسي عليه ظالمان و مذهب و نگـاه عرفـاني بـه    
- 387: 1391صـادقي،  ( .پـردازد  مذهب از ديگر موضوعاتي است كه ابراهيمـي بـه آن مـي   

گرايي  هايي چون احساس از نظر سبكي آتش بدون دود رماني رئاليستي است اما مؤلفه)390
هاي  از مؤلفه«؛ از سويي ديگر، نويسنده گاه هد نويسنده گاهي به رمانتيسم گراييدهد نشان مي

روايت مدرن هم استفاده كرده و تلفيق دو شيوة كالسيك و مدرن، آتـش بـدون دود را بـه    
نويسنده تقريباً از همـة عناصـر   ) 93: 1388نوري، ( ».است روايت پست مدرن نزديك كرده

ترين عناصـر بـه    است؛ اما گفتگو، راوي و زاوية ديد از مهم كرده داستاني در روايت استفاده
اي در انتقـال اطالعـات بـه     گفتگو در آتش بدون دود سهم عمـده . كاررفته در رمان هستند

در . مخاطب برعهده دارد و ابراهيمي به خوبي آن را براي پيشبرد داستان بـه كـار مـي بـرد    
ترين آثار ادبيات داستاني معاصر است كـه در   هتوان گفت اين اثر يكي از برجست مجموع مي

  .ترسيم برخي آداب و رسوم قوم تركمن موفق بوده است
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  تحليل بينامتني و تأثيرات ادبيات كهن فارسي در آتش بدون دود.5
تحليل بينامتني آتش بدون دود از سه وجه تأثيرات زباني، شگردي، انديشگاني با ذكر نمونه 

ايسه آنها با متون كهن صورت مي گيرد و پيداست كه به دليل حجم هايي از متن رمان و مق
  .شود برخي نمونه ها از هر يك اشاره ميمقاله تنها به 

  
  تأثيرپذيري در حوزه زبان 1.5

هاي دستوري نثر كهن نيز در اثر  زبان و نثر آتش بدون دود سليس و روان  و برخي ويژگي
، بـا   نويسنده متأثر از متون كهن فارسي به كاربرده واژگان و تركيبات كهني كه. شود ديده مي

، )34/1(، دلـو )11/1(به كاربردن واژگـاني چـون مـرده ريـگ    .توجه به حجم اثر بسيار است
، )159/1(، زاهـد فريـب  )157/1(، جگـرآور )78/1(، قفـا، رخ )64/1(كنان  ، مويه)56/1(ستبر

ــندان  ــالين )166/1(س ــارو)264/1(، ب ــه   ، ب ــه)88/2(بن ــاك)142/2( ، هيم ، )194/2( ، مغ
، )222/6(، طـرب  )13/6(، شـوال  )238/5) (عـرق (،خوي)225/4(، تردامن)155/4(باژگونه

، منـدرس  )397/7(، قامت خـدنگ، گيسـوان   )301/7(، قدح و سبو)418/3(غريو و غرنگ 
و افعالي ) 131/7(، عنفوان شباب)146/7(، انبان )321/7(سر ، آسيمه)325/7(، سرير)361/7(

و بسياري )54/2(، درنورديدند)262/4(سترد  ، خواهم)43/1(، فرونهاد )251/1(برنيامد چون 
دهد ابراهيمي دقيقـاً از واژگـان متـداول ادب     لغات و تركيبات ديگر از اين دست، نشان مي

است و با اين شيوه سعي كرده نثر و زبان اثر را قدري فخيم و فاخر  كهن فارسي بهره گرفته
در صف گاالن، گروهي « هايي از كاربرد اين واژگان در متن اشاره مي كنيم؛ نهبه نمو. گرداند
اشكي معطل مانده «همچنين ) 157/1(» .تاز خنجركش و تيراندازِ جگرآور گرد آمده بود يكه

باغداگل پابرهنه، خوي كرده و نفس زنـان  «) 159/1(»از چشمان زاهد فريب سولماز چكيد
در متون كهـن  » خوي«و واژه » زاهد فريب«و » جگرآور«ت آشكاري تركيبا)238/5(» رسيد

  .فارسي و تعمد ابراهيمي در به كارگيري آن ما را از هرگونه توضيح ديگري باز مي دارد
  

  تاثير پذيري در حوزه بالغت 2.5
ارتباط بينامتني اثر با ادبيات كهن فارسي گاهي در كاربرد آرايه هـاي ادبـي و ويژگـي هـاي     

مي توان گفت ابراهيمي گاه به عمد از آرايه هايي كه در متون . نشان مي دهدبالغي خود را 
كهن فارسي يه كار رفته است استفاده مـي كنـد تـا از ايـن راه بـه غنـي كـردن آثـار خـود          
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هـاي   هاي بديعي، بـا وجـود زيبـايي    البته بايد توجه داشت گاه افراط در آوردن آرايه.بپردازد
هاي ادبـي   انواع آرايه. دارد د و روايت را از روند طبيعي باز ميياب اي تصنعي مي لفظي، جلوه

در اين اثر وجود دارد اما تشبيه و بويژه اقتباس كه آشكارترين گونه حضور يك متن در متن 
كاربرد اين آرايه ها نيز برخـي از نـوع   . ديگر است در آتش بدون دود فراوان ديده مي شود

  .آشكار و برخي ضمني است –تعمدي 
ايـن  ) 251/1(» كشان، افتـان و خيـزان   خويشتن بر خاك ... به سوي چاه دويدند«: سجع

/  روم تا كـوي دوسـت    با صبا افتان و خيزان مي: بينيم سجع را در برخي متون ادب كهن مي
  .)478ديوان غزليات حافظ ص( كنم وز رفيقان ره استمداد همت مي

در ادبيات كهن » بت«واژة ) 67/1(»خاكسولماز همچون بتي تراشيده بر سكوي « :تشبيه
بتي دارم كه گرد گل زسنبل سـايبان  «: به يا استعاره از معشوق است، مانند فارسي غالباً مشبه

زانوي غم در بغل گرفتـه بـود و زيـر تيـغِ     «: همچنين).161ديوان غزليات حافظ، ص(»دارد
را برافروختـه و عـرق   زير تيغ بي ترحم آفتـاب صـح  «و) 138/3(»انديشيد آفتاب به خود مي
تشبيه شعاع نورِ آفتاب به تيغ، در ادب كهن فارسي بسيار ديده ) 259/3(»ريزان فرياد مي زد

تا كه را قسمت شود زخم نمايان همچـو  / عالمي دارد نظر بر دست و تيغ آفتاب« : شود مي
  )532ديوان صائب تبريزي ص(»صبح

مـاه تمـام را ديـد بـا هالـة      . فقط يك نگاهياشا از زير چشم، به كبتر نگاه كرد، «: استعاره
ماه براي معشوق استعارة پر بسامدي در ادب كهن فارسي است؛ ) 48/5(»پهناور غبارآلودش

ديـوان  (» كنون كه ماه تمامي نظر دريغ مـدار / حريف عشق تو بودم چو ماه نو بودي «مانند 
) 45/7(» كر شودفريادها خواهم كشيد كه گوش فلك «: همچنين). 334غزليات حافظ، ص

سبحة ذكر مالئـك از نظـام   : گوش فلك نيز از تركيبات استعاري آشنا در ادب فارسي است
غـزل   صـائب تبريـزي  ( اسـت در گـوش فلـك غوغـاي مـا       بس كـه پيچيـده  / افتاده است

  )6بيت  ،296
دنـدان  ) 205/4(»يك پسر بچة هجده نوزده ساله به ايشان دندان نشان داده است«: كنايه
و اين مالشـي و  «: شود در ادب كهن بويژه تاريخ بيهقي ديده مي) ايه از ابراز خشمكن(نمودن

آي دوغدي لرزيد، و صفرايش «و ) 53، ص1تاريخ بيهقي، ج(».دنداني بود كه بدو نموده آمد
كنايه از برآشـفتن  (صفرا جنبيدن) 138/2(»هايش ريخت چنان جوشيد كه رنگ زرد به چشم

بوسـهل را صـفرا بجنبيـد و بانـگ     «: شـود  خ بيهقي ديده مـي نيز در تاري) و خشمگين شدن
  ) 174،ص 1تاريخ بيهقي،ج(» .برداشت
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» اش را از مـرگ گرفتـه باشـد    بخشـي  بايست كه نيروي حيات مسيحا نفسي مي«: تلميح
اينهـا خيـال   «و نيز .دم مسيحايي تلميح بسيار آشكاري در متون كهن فارسي است) 239/1(

يد رستمي داشته باشد، بايد غـول و قلـه بلنـد و سـيمرغ داشـته      مي كنند صحرا هم حتما با
  .كه تلميح آن واضح است) 16/2(» .باشد

شود،گاهي  اقتباس از اشعار ادب كهن فارسي در آتش بدون دود بسيار ديده مي: اقتباس
شود تـا در ميـان نثـر قـرار بگيـرد؛ ايـن آشـكارترين         البته تغييرات اندكي در اشعار داده مي

از ميان نزديك به نَود مورد اقتباس . است  ندي ابراهيمي از ادب كهن فارسي در داستانم بهره
  . شود تنها به  مواردي از آن اشاره مي

 )238/3(» تر شد، خون در حال شير شـدن بـود   چادرها علَم شد، سنگر اوجاها محكم«
من و مارال «؛ و )2/1مثنوي، ( مهلتي بايست تا خون شير شد،: يادآور اين مصرع موالناست

شما هم بزنيد . بانو حرف هايمان را مي زنيم تا آن حرف ها به بغض فروخورده تبديل نشود
هرچـه مـي   / هيچ آدابي و ترتيبي مجـو «اقتباس از ) 244/5(» !و هيچ آدابي و ترتيبي نجوييد

كـاري بكـن،   ! بازي، بس است! آلني«: و نيز.است) 2/1784مثنوي، (» خواهد دل تنگت بگو
پيش / رسد كاري بكن اي كه دستت مي« اقتباس از ) 97/7( »پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار

سكوتي كه نوعي نگـه كـردن عاقـل    « و)873كليات سعدي،ص(»از آن كز تو نيايد هيچ كار
نگـه كـردن   / نگه كرد رنجيده در من فقيـه «برگرفته از ) 125/2(» اندر سفيه را بيان مي كرد

بيشترين اقتباس البته از اشعار حافظ اسـت  .  است)230ليات سعدي،صك(» عالم اندر سفيه
اي بدرخشيد و ماه مجلس  ستاره...ها برگشت به آنجا كه آلني باال بلند ايستاده بود نگاه«مانند 
دل رميدة / اي بدرخشيد و ماه مجلس شد ستاره« :كه اقتباس از بيتي آشناست )295/7(» شد

سرت بـه دنيـا و عقبـي    « همچنين؛ )224غزليات حافظ،ص ديوان(»ما را رفيق و مونس شد
سرم به دنيـا  : اقتباس از )119/4(» !ها كه در سر كوچك تو هست ياشا آيد، چه فتنه فرو نمي

) 33ديوان غزليات حافظ، ص(ها كه در سر ماست  تبارك اهللا ازين فتنه/ آيد و عقبي فرو نمي
اي بـود   جامه«:  يادآور اين مصرع است )232/6(»جامة سربازي را برقامت او دوخته بود«و 

دور بگـردان آن  ! مادر«همچنين ). 286ديوان غزليات حافظ،ص(» كه بر قامت او دوخته بود
كه اقتياس از بيت مشـهور  ) 251/5(»كه جنگ آسان نمود اول! هاي جام را و به ما بده كاسه

ان نمـود اول ولـي افتـاد    شـق آسـ  كـه ع / اال يا ايها الساقي ادر كاسا و ناولهـا «: حافظ است
  .)1ديوان غزليات حافظ، ص(» ها مشكل
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  تاثير پذيري در حوزه دستور  3.5
اوان ديده هاي دستوري متأثر از ادبيات كهن فارسي در آتش بدون دود كه فر از ميان ويژگي

  .هاي شاخص آن اشاره مي كنيم مي شود، تنها به نمونه
آنكـس كـه   «و )124/2(» او مرگ را منتظر بود«: كاربرد راي فك اضافه به شيوة نثر كهن
  )128/1(» غروب را عاشق است، دل شكسته اي دارد

مـن شـما را   «: ، همچنين)145/3(آلني سبك پايين جست : كاربرد قيد به شيوة نثر كهن
ت به معنـاي بسـيار   قيد سبك به معناي فوراً، تيز و چابك، و سخ) 77/7(»خواهم سخت مي

تـاريخ  (» ايشان بازگشتند سخت غمناك« : زياد به همين صورت در تاريخ بيهقي آمده است
  )413، ص1بيهقي،ج

بيش از پنجاه مـورد از ايـن نـوع قيـد در     : كاربرد نوعي قيد به شيوة مفعول مطلق عربي
ت و آيناز، چشم گشود و به صـورت آلنـي چشـم دوخـ    «است، مانند  آتش بدون دود آمده
مدتي خيـره خيـره   «: و نيز)109/4(»كنار آمدند، كنارآمدني«و » )61/5(لبخند زد، لبخند زدني

كاربرد اين نـوع قيـد در متـوني چـون     ) 51/5(»نگاه كرد و بعد ناگهان برخاست، برخاستني
شود كه به تأثير زبان و نحو عربي است و پيداست نويسندة آتش بدون  تاريخ بيهقي ديده مي

بر تخت نشست و بار داد «: است ر كاربرد آن از متوني چون تاريخ بيهقي متأثر بودهدود نيز د
  )32، ص1تاريخ بيهقي، ج(»بار دادني سخت بشكوه

به نظر مي رسد بتوان اين نوع رابطه بينامتني را از نوع ضمني دانست كه نويسـنده آن را  
ن تاريخ بيهقي آن را بهتر بدون ارجاع استفاده كرده است و مخاطب آشنا با متون خاصي چو

  .كشف و درك مي كند
  
  تأثيرپذيري در شگردهاي روايي 4.5

ماننـد براعـت   (مطالعات ابراهيمي در متون كهن فارسي و تأليف آثار پژوهشي در اين زمينه 
دهد كه وي به خوبي با برخـي فنـون و شـگردهاي     ، نشان مي)استهالل و لوازم نويسندگي

دهد كوشـيده از   اش نشان مي است و آثار داستاني ون كهن آشنا بودهروايي به كار رفته در مت
غالب شگردهاي به كار رفتـه از نـوع   . اين شگردها در روايت داستان خويش بهره مند شود

  .در ادامه دربارة اين شگردها در آتش بدون دود بحث خواهد شد. بينامتنيت ضمني است
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  براعت استهالل 1.4.5
در « :نويسـد  ب براعت استهالل، خوش آغازي در ادبيات داسـتاني مـي  نادر ابراهيمي در كتا

و پيشينة پنج » براعت استهالل«ادبيات ايران زمين با توجه به قدمت چند صد سالة اصطالح 
نويسـان و شـاعران نامـدار مـا      توانيم قاطعانه بگوييم كه داسـتان  هزار سالة انواع داستان، مي

اند و به آن  انديشيده هنري بالغت مي - عنوان يك امر فنيآغازي، به  پيوسته به مسأله خوش
موضـوعي،  «او براعت استهالل را به انواع مختلف ) 39و38: 1378ابراهيمي،(»اند پرداخته مي

تقسيم، سـپس  ) 55و50: 1378ابراهيمي،(»... شخصيتي، زباني و بياني، محتوايي، تصويري و
و تعدادي از ) از جمله شاهنامه فردوسي(هن آغاز برخي از داستان ها و حكايات در متون ك

كوشـد ايـن    ابراهيمي با شناختي كه دارد، آشكارا مـي . كند هاي معاصر را بررسي مي داستان
ترين و زيباترين براعت استهالل در آغاز  طبيعي. شگرد ادبي را در آتش بدون دود به كار برد

تمام آنچه قـرار اسـت در    جلد اول آمده است كه در چند سطر نخست، موضوعات كلي و
  . شود چند جلد به خواننده انتقال پيدا كند، به اشاره بيان مي

بيشك، در اين . آورد، هنوز هم دهد و از يموت دختر نمي گوكالن به يموت دختر نمي«
انديشه در راه است تا عادات را سـرنگون  . سالها، سدهايي شكسته است و فروريخته است

  )9/1(» .نديم، همانگونه كه به آب و عشقما به وحدت نيازم. كند
شود؛ اختالف بر سر آب، عادات  مي هاي اصلي رمان در همين چند سطر بيان  مايه درون

شود، عشق، نياز به وحدت، مبارزه با جهل و نياز به  ها كه مانع پيوند مي ورزي ناپسند و كينه
اسـت و   دربرگرفتـه حاكميت انديشه، موضوعاتي اسـت كـه سرتاسـر آتـش بـدون دود را      

 جلد ششمآغاز . گذارد ابراهيمي ساده و صادقانه در همين ابتدا آن را با مخاطب در ميان مي
، قهرمان تاريخي تركمن است كه به شـهادت  »آباييآمان جان «درباره  با شعري از شاملو نيز

لي درباره وي و تأثيرات اين واقعه بر مردم اشاره دارد و آوردن آن درآغاز اين مجلد كه فص
دختـران اميـد   / دختران انتظار/ دختران دشت«.اين حادثه دارد براعت استهالل مناسبي است

در سـينه كـدام شـما خـون چكيـده      / از زخم قلـب آمـان جـان    .../ در دشت بيكران/ تنگ
صيقل مي دهد سالح آمان جان را بـراي  / بين شما كدام/ - بگوييد- بين شما كدام.../ است؟

  )12/6- 11(روز انتقام؟ 
استهالل آغازين هر جلد، برخي فصـول   از جلد چهارم به بعد، نويسنده عالوه بر براعت

كند تا ذهـن مخاطـب را بـراي آنچـه      اي آغاز مي را نيز با شعر يا جملة شاعرانه و حكيمانه
انجامـد و آشـكاري آن از جنبـة هنـري آن      اتفاق خواهد افتاد، آماده كند كه گاه به افراط مي
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تر به كار برده  استهالل نيز مانند بيشتر شگردهاي ادبي هرچه پنهان چه اينكه براعت .كاهد مي
به هرحال بايد گفت ابراهيمي اين شگرد ادبـي كهـن را بـه    . كند تر جلوه مي شود هنرمندانه

با وجود عمد ابراهيمي در به كارگيري اين شـيوه  . است كاربرده خوبي شناخته و در اثرش به
شاره اي آشكار به هيچ يك از متون ادب كهن كه براعـت اسـتهالل در آنهـا    از آنجايي كه ا

  .وجود دارد، نمي شود مي توان اين نوع رابطه بينامتني را ضمني دانست

  گر راوي مداخله 2.4.5
داند هنگـام روايـت    گر درحوزة راوي داناي كل قرار دارد و خود را مجاز مي راوي مداخله

هـاي آنـان بپـردازد و     نظر و ارزشيابي اشـخاص، اعمـال و انگيـزه    آزادانه به اظهار«داستان، 
ناصـر ايرانـي   ) 231: 1382داد، (» ديدگاههاي خود را نسبت به مسائل و زندگي ابـراز دارد 

  :نويسد مي
شود كه تنها به روايـت آنچـه در جهـان     گر خوانده مي نويسندة داناي كل وقتي مداخله

من روايت، هركجا كه دلش خواست به ابراز نظر گذرد بسنده نكند بلكه، ض داستان مي
هـايش   ارو كردار شخصيتبافي و حتي دفاع يا انتقاد از پندار و گفت گويي، فلسفه يا كلي

  .)387: 1380ايراني،(هم بپردازد 

دانند  نويسي در ادبيات كهن مي گري را برگرفته از شيوة قصه برخي منتقدان، اين نوع روايت
) 333- 307: 1378گلشـيري،  .(نويسي امروز چندان همخواني نـدارد  هاي داستان كه با شيوه

گـر را   پردازي در ادبيـات كهـن، حضـورِ راوي مداخلـه     چگونگي نگرش به قصه و داستان
داند كه مرد عاقـل بايـد گـوهر     اي مي ا نگاهي كه داستان را چون پيمانهب. كند پذير مي توجيه

گيري اخالقي و پند و اندرزهاي راوي در پايان داستان  معني را در آن بيابد، گويي اگر نتيجه
دانسـت   ماند؛ بنابراين نويسنده يا شاعر هرجا الزم مي نيايد، داستان چيزي كم دارد و ابتر مي

هاي خود يـا بيـان نظـر     كرد و به تبيين و تفسيررخداد و القاي آموزه يدر متن حضور پيدا م
هاي اخالقي و عرفاني موالنا در مثنوي از همين مقولة  بسياري از آموزه. پرداخت خويش مي

موالنـا بارهـا بـه    )پادشـاه و كنيـزك  (در همان داستان اول مثنـوي  . گري راوي است مداخله
از «ز خيال مي گويد و گاه از طلب توفيـق ادب كـه   مقتضاي سخن، گريزي مي زند و گاه ا

و چون نام آفتاب بـر مـي   » از ادب پور نور گشته ست اين فلك«و» خدا جوييم توفيق ادب
آيد، با ياد شمس بر مي تابد و ياد هجران مي كند و در پايـان داسـتان بـه توجيـه و تفسـير      

پاك بـود از شـهوت و   «نفس و كشتن زرگر مي پردازد كه به اشارت الهي بود، نه به هواي 
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گريزهاي راوي بـه مقـوالتي خـارج از قصـه، پنـد و      ) 235- 1/222مثنوي، (» حرص و هوا
اندرز به مخاطب، قضاوت و جانبداري صريح راوي از كنش هاي شخصيت هاي داستاني، 

همچنين است در داستان طوطي و بازرگان، آنجا كه .همه از مقوله مداخله گري راوي است
پيام طوطي خويش را به همجنسانش مي رساند و طوطيي مي لرزد و مـي ميـرد و    بازرگان

بازرگان از گفت خويش پشيمان مي شود، راوي حكايت را قطع مـي كنـد و ابيـاتي چنـد     
و مخاطب را به » وآنچه بجهد از زبان چون آتش است«درباره سخن ناسنجيده مي آورد كه 
صـبر كـن از   /خواهي كه گويي چون شـكر  گر سخن« :صبر در سخن گفتن توصيه مي كند

  )1603- 1/1596مثنوي، (» حرص و اين حلوا مخور
حكيم فردوسي نيز مخاطب را از بيان سخنان حكمت آموز در فواصل داستان بي نصيب 
نمي گذارد؛ گاه نيز در آغاز و پايان داستان ها به بيان احساسات و سوگواري براي پهلوانان 

نيا را يادآور مي شود و مخاطب را بر دل نبستن به آن پند مي دهد، مي پردازد، بي اعتباري د
  :چنانكه در سوگ سياوش مي سرايد

ــي    چپ و راست هر سو بتابم همـي ــابم هم ــي ني ــاي گيت ــر و پ  س
 همــي از نژنــدي فــرو پژمــرد     يكي جز به نيكـي جهـان نسـپرد
 به گيتي مكـن جـان و دل را دژم    مــدار ايــچ تيمــار بــا او بهــم

يكي جز به نيكي جهان ... سر و پاي گيتي نيابم همي/ چپ و راست هر سو بتابم همي« 
بـه گيتـي مكـن جـان و دل را     / مدار ايچ تيمار با او بهم* همي از نژندي فرو پژمرد/نسپرد
  )2351- 3/2348شاهنامه، (»دژم

 همچنين است بيهقي كه گاه در پايان داستان سخنان پنـدآموز و عبـرت آميـز مـي آورد    
مي نامد و در پي آن مخاطـب را  » افسانه اي با بسيار عبرت«چنانكه داستان حسنك وزير را 

اين «: در داستان علي قريب نيز نتيجه اي مشابه مي گيرد. از دل بستن به دنيا برحذر مي دارد
و احمق كسي باشـد كـه دل دريـن    . است علي و روزگار درازش و قومش كه به پايان آمد

تـاريخ بيهقـي،   (».كار بندد و نعمت و جاه و واليت او را به هيچ چيز شـمرد گيتي غدار فريب
بيهقي اگرچه مراقب است درباره شخصيتي صريحا قضاوت نكند امـا همـين جملـه    ) 1/51

خواجه بوسهل «.كوتاه او درباره بوسهل زوزني از مقوله مداخله گري راوي و قضاوت است
ه پاسخ آن كه از وي رفت گرفتار و ما را بـا  زوزني چند سال است تا گذشته شده است و ب

  )1/168تاريخ بيهقي، (» .آن كار نيست
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هـا، بيـان عقايـد و احساسـات و حتـي       گيـري  ها، نتيجه بايد توجه داشت اينگونه آموزه
اين شيوه در نويسـندگان  . شد ها با ديدگاه روايي قديم از محسنات اثر محسوب مي قضاوت

گويي خود را  ؛ اما از آنجايي كه داستان نويس نبايد نقش داستاناست معاصر نيز تأثير گذاشته
حضـور   از ياد ببرد و خود را به جاي فيلسوف و جامعه شناس و مصلح اجتماعي بگـذارد، 

اگر قصد نصيحت، فلسفه بافي يا قضاوت صريح داشـته باشـد، بـراي      وي در داستان بويژه
به ويژه آثاري كه فراداسـتان  (مدرن  ي پستها البته در روايت. مخاطب چندان دلپسند نيست

هـا و ارائـة    ، حضور راوي در متن و ايفاي نقش، دخالت در سرنوشت شخصيت)نام گرفته
چـه در   - گـري راوي  بـه هرحـال مداخلـه   . اي معمول اسـت  مباحث علمي و فلسفي شيوه

وه هـاي ايـن شـي    مدرن از مشخصه هاي مدرن ناپسند تلقي شود و چه در شيوة پست روايت
در . اسـت  هايِ روايي كهن است كه در متون امروزين تكامـل يافتـه   برگرفته از شيوه - باشد

توان آن را از سه ديـدگاه   شود كه مي گريِ راوي فراوان ديده مي آتش بدون دود مداخله
  :مورد بررسي قرار داد

و رويكـرد  ) قدرباره عشق، سياسـت، اجتمـاع و اخـال   (اظهار نظرهاي كلّيِ راوي. الف
  تعليمي

ها وگاه آشـكارا در بدنـة روايـت بيـان      ابراهيمي گاه عقايد خويش را از زبان شخصيت
يك طبيب پيش از آنكه يك طبيب باشد، انسان است، و يـك نـوع انسـان، بيشـتر،     «:كند مي

اين من نيسـتم كـه طـب را بـا سياسـت مخلـوط       . وجود ندارد، آن هم انسان سياسي است
او كـه دغدغـة تعلـيم    ) 123/2(».كند جا دراز مي ايش را همهكنم؛ اين سياست است كه پ مي

كنـد و نكـات    استفاده مي - ها ولو در رمان و ميان گفتگوهاي شخصيت - دارد از هر فرصتي
دهد؛ مانند نمونة زير كه بخشي از گفتگوي طوالني مـارال و   آموزشي و اخالقي را جاي مي

تـا تـن طـاهر نباشـد، روح بـه طهـارت       . فحشاء، مسألة زمان ما و جهان ماست«:است  آلني
بـه خوشـبختي   . تا جسم انسان آلوده است، جهـاني منـزّه نخـواهيم داشـت    . نخواهد رسيد

هاي بسـياري از   همچنين بخش)378/7(» ...توان رسيد راستين ژرف، تنها در پناه طهارت مي
  .كند رمان به نظر راوي دربارة عشق و مبارزه و زندگي اختصاص پيدا مي

  هاي داستاني و بيان احساسات وي  قضاوت راوي درباره شخصيت. ب

هـا، احسـاس و    گذار همچـون قيـدها و صـفت    در اين اثر گاه نويسنده با كلمات ارزش
هـا را نـزد    ها بيان نموده و جايگـاه شخصـيت   تحليل خود را نسبت به حوادث و شخصيت
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نـد سـلطة فراگيـر راوي در    گيـري مخاطـب، در ب   موضع«كند، طوري كه  خواننده تعيين مي
ياشولي كنار «) 91: 1388نوري،(» داستان است؛ بدون اينكه خود آزادانه قضاوتي داشته باشد

و ) 149/1(»كرد؛ ياشولي حسن مردي زيرك بـود  چادري ايستاده بود و حسابگرانه نگاه مي
ين و همچنـ )340/3(»پيشاپيش جماعت، ياشولي آيدين را ديد با آن لبخنـد شـوم تـاريخي   «

هـا را از   برونـي  زندگي اينچـه «:است بيان احساسات راوي نسبت به شخصيت ها و حوادث
  ) 217/1(» ترين ماجراهاي داستان ما را پديد آورد بيخ و بن دگرگون كرد وسوگ انجام

  نويسندة داستان در اثر و روايت بخشي از زندگي خود - حضور مستقيم راوي. پ
هاي داستان كه با شخصـيت   عنوان يكي از شخصيت هايي از رمان نويسنده به در بخش

شود و قسمتي از زندگي خود را كه بـا داسـتان گـره خـورده      اصلي ديدار داشته، نمايان مي
زنـدان   تو، كي و كجا با مـن هـم  : گويد نگرد و مي آلني اوجا خيره به من مي«:كند روايت مي

راوي  –من«)26/4(»بوده باشد آلني؟زندان ن كيست كه با تو هم: گويم خندم و مي اي؟ مي بوده
به ، در سال چهل و دو، در عنفوان شباب، در همين زندان قزل قلعه - ناو نويسندة اين داست

  )131/7(».سلول آلني اوجا فرستاده شدم
حضور ابراهيمي، بويژه در جلد ششم، بسيار اسـت؛ چنانكـه كـه داسـتان را از حالـت      

بينـد كـه بـه     در اين جلد، مخاطب ابراهيمي را مي. است روايت به بيان گزارش تبديل كرده
  :اش رفته نيهاي داستا جستجوي شخصيت

هاي داستانم بـه صـحرا    براي ديدار با توماج توقلي و جستن ردپاي برخي از شخصيت
خديجه به ... اش، نزديك خديجه و فرزندانش گذراندم بودم، شبي را با او، در خانه رفته

- 249(! كه چـه حـالي بـه او دسـت داده اسـت      نگاه كن! هيميآقاي ابرا: گويد من مي
251/6(.  

كوشد مستندات تـاريخي   مي) فصل سه از جلد ششم(هايي از اين اثر نويسنده در بخش
نويسد   برد، اگرچه او در يادداشت پايان كتاب مي هاي واقعي نام مي ارائه كند و از شخصيت

كنـد   ارائة برخي واقعيات تـاريخي، سـعي مـي    كه اين اثر تاريخ نيست و داستان است اما با
اطالعاتي را كه در تحقيقات خود به دست آورده، بيان نمايد تا اداي ديني به مـردم تـركمن   

اين بخش از مداخله گري راوي كه از وجه كاربرد تـاريخ در مـتن داسـتان بـه     . كرده باشد
شـود و   خ بيهقـي ديـده مـي   تأثيرات انديشگاني نيز مربوط مي شود در آثار كهن بويژه تـاري 

از ديـدگاه  . ادبـي دانسـت   –توان اين فصول آتش بدون دود را هم متأثر از متون تاريخي مي
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بينامتني اين نوع ارتباط آتش بدون دود با متون كهن كه تأثير كلي متن يا متوني بر يك متن 
  .است مي تواند از نوع بيش متنيت و گونه ضمني باشد

 كاربرد شعر در ميان روايت 3.4.5

است و چنـان   هاي نگارشي در ايران بوده االيام يكي از شيوه كاربرد شعر در ميان نثر از قديم
و   كه پيداست اين شيوه به عنوان يك شگرد مسلّم ادبي مورد توجه نادر ابراهيمي قرار داشته

را كه در متن كتاب آمده  اشعاري. است در اثر خويش، آتش بدون دود، داد آن به تمامي داده
  : توان در دو گروه كلي جاي داد مي

: شـوند  اشعار تركمني موسوم به باياتي كه در جلدهاي يك تا چهار بيشتر ديده مي. الف
گـويم   بـه دريـا مـي   / من هـم : دهد خواهم، جواب مي سولماز را مي: گويم به كوه مي«مانند 

سـولماز را  : اگر يـك روز بـه خـدا بگـويم     /....هم  دهد من خواهم جواب مي سولماز را مي
شـب اينقـدر سـياه نمـي     «و يـا  ) 25/1(» خـواهم، زبـانم الل چـه جـواب خواهـد داد      مي

مبادا مـرگ  !/گريه اينقدر طوالني نمي شود، سارا!/دل اينقدر گرفته نمي شود سارا!/شود،سارا
، )193/2(، )85/2(( ، )51/2(ماننـد  (درجاي جاي اين اثـر ) 54/2(»!چشمان تو را بسته باشد

هاي محزون و عاشقانه را خوانـد   توان باياتي مي...) و)228/3(،)295/2(، )244/2(، )231/2(
  .كه همچون موسيقيِ متن در القاي فضاي داستاني بسيار مؤثر است

اشعاري از ادبيات كهن فارسي كه از تك مصـرع و گـاه تـا يـك غـزل كامـل را در       .ب
گداخت جان كـه شـود   «يا بخشي از دو غزل حافظ به مطلع در جلد ششم تمام : گيرد برمي

به تناوب در ) 187/6و 186(»ام كه مپرس درد عشقي كشيده«و ) 168/6(»كاردل تمام و نشد
دهد كه در  هاي متعدد نشان مي نمونه. است و چندين بار تكرار مي شود ميان نثر جاي گرفته

ت نويسنده، حضور آشـكار ادب كهـن   جلدهاي پنج تاهفت با توجه به گذر زمان و مطالعا
/ ست شاه و گدا به ديدة دريا دالن يكي! اين ماية تفاخر نيست آقا«: فارسي بيشتراست؛ مانند

ــين در آب    ــد زم ــت و بلن ــت پس ــيده اس ــزي،   )(98/6(پوش ــائب تبري ــعار ص ــوان اش دي
مطرح است ) روايت(پيداست در اين بخش صرف كاربرد شگرد شعر در ميان نثر)116غزل
. از تأثيرات كلي و ضمني متون كهن فارسـي در آتـش بـدون دود محسـوب مـي شـود      كه 

كاربرداين شگرد در آتش بدون دود به گونه اي است كه مي تـوان آن را از شاخصـه هـاي    
  .رمان دانست
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  ها پردازي تاثيرپذيري در صحنه5.4.5
د كه نويسنده آن طرح، صحنه پردازي و شيوه بيان يك درونمايه نيز مي تواند از مواردي باش

از . را از متون كهن بر مي گيرد تا در قالبي تـازه، سـاخته و پرداختـه داسـتان خـويش كنـد      
اسـت كـه در هـر    » عشق«هاي مختلف،  هاي ادبيات نزد ملل و فرهنگ ترين درونمايه اصلي
 يابد و با اين همـه، از  كند و ظهور مي اي و هر زباني و هر داستاني، به شكلي تجلي مي دوره

در ادبيات كهن فارسي نيز چـه در آثـار شـاخص    . شود، نامكرر است هر زبان كه شنيده مي
غنايي و عاشقانه، چه در آثار حماسي، چه در آثار عرفاني و چه در ادبيات تعليمي بـه طـور   

از » آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است«گسترده به آن پرداخته شده است؛ به حكمِ 
پرهيـزيم و بـه پرداخـت ايـن درونمايـه در آتـش بـدون دود         اي آن مـي ذكر شاهد مثال بر

  . پردازيم مي
شود  هاي اين رمان عشق است كه با قلمي عفيف به آن پرداخته مي از مهمترين درونمايه

از آنجايي كه درونماية عشق در رمان امري بديهي است و از . و در سراسر رمان جريان دارد
كاربرد اين درونمايه در رمان مطرح باشد نحوه پرداخـت بـه    نظر اين پژوهش بيش از آنكه

بـويژه خسـرو و شـيرين    (آن و شباهت صحنه پردازي بخش هايي از رمان بـه آثـار كهـن    
هـايِ   از صـحنه .شود ها اشاره مي مورد توجه است،در اين مجال صرفاً به همان بخش)نظامي

شيرين   الن است كه يادآور وصفآشنايي كه در اين اثر آمده صحنة توصيف سولماز نزد گا
شنود و  گاالن وصف سولماز را از دوستان خود مي. نزد خسروپرويز، پيش از ديدار آنهاست

  :كوشند گاالن را در دام عشق گرفتار كنند آنان مي
گاالن قراول رفته بود؛ اما چنان در محاصـره مانـده بـود كـه قـدرت كشـيدن ماشـه را        

تو «: برادران و دوستان نزديكش او را در حصار بستة نام سولماز گذاشته بودند. نداشت
گوينـد قـدش از تمـام     مـي !... اي گـاالن  هنوز براي سولماز يك دو بيتـي هـم نسـاخته   

تـازد،   انـدازد و اسـب مـي    ند بهتـر از همـه تيـر مـي    گوي مي... ها بلندتر است گوميشاني
همه دست ... گاالن ماشه را كشيد» ...هاي گوكالن عاشقش هستند گويند تمام جوان مي

  .)30/1- 28(. بود و تيرها بر نشانه نشسته بوددام بر سر عقاب افتاده . مريزاد گفتند

اما با اندكي تغييـر يـا   (صحنة ديدار آنها نيز شبيه ديدار خسرو و شيرين است كه آشكارا
  : شود از آن نام برده مي)اشتباه
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سولماز، . گاالن تا دم دماي سحر تاخت. رفت سوار، در سرازيري جذبه بود و با سر مي
گاالن . گله كنار آبخور آورده بود، و خود، در جانبي از آبخور نشسته بود تا وضو بگيرد

اين، نخستين ديدار . ز در پس خاكريزيرسيده بود، و اسب، پنهان كرده بود و خود را ني
و شيرينِ قصة، برهنه نبود تا از مرمرِ تن، سالح وسوسه بسازد، و فرهاد قصـه از  ... بود

پس گـاالن خيـره   . كند آن فرهادها نبود كه در برابر هر تن مرمريني خواهشي احساس 
ي در زانـوان  لرزشـ . فضا را كه پر از بوي گل سولماز بود بوييد و به درون كشـيد . شد

فاصلة ميان سولماز و گاالن چنان بود ... خود احساس كرد و زانو بر خاك نهاد كه نلرزد
و ... سولماز سربرداشت و به خط افـق نگـاه كـرد   . شنيد كه صداي نفس سولماز را مي
  .)1/34(. را ديد و سرزمين دلش بهاران شد گاالن شقايق نوشكفتة صحرا

  .دارد شاهكار نظامي ما را از هرگونه توضيحي باز مي آشكاري اثرپذيري اين صحنه از
  
  ها يري در كاربرد مضامين و درونمايهپذتاثير 5.5

در آتش بدون دود استفاده از مضامين آشناي ادبيات كهن فارسي گاه به طور آشكار و حتي 
رستم همچون (شود وگاه نويسنده با ذكر نام فردي آشنا در ادب كهن  با ذكر نام اثر ديده مي

سـازد و مفهـوم    اي كه مخاطب در ذهن دارد فضاي مورد نظر را مـي  زمينه با پيش) يا حلّاج
ت      كند و اين مقوله خاص خود را منتقل مي اي است كه از نظر روابـط بينـامتني حـائز اهميـ

  .شود كه در ادامه مواردي از آن خواهد آمد ها نيز در اين اثر ديده مي اشاره به اسطوره. است

  پسر كشي متأثر از شاهنامهــ  مضمون پدر 1.5.5
درايران به جز رستم و سهراب، سه  هاي ادبي در جهان است، مايه نبرد پدر وپسر يكي از بن

به  اي دارند؛ اما رستم و سهراب مايه نامه نيز چنين بن اثر جهانگيرنامه، برزونامه و بانوگشسب
ايـن مضـمون دسـتماية خلـق     . كشـد  مـي شكلي نمادين تقابل پـدر و پسـر را بـه تصـوير     

ها و حتي رويارويي سـنت و تجـدد    است كه در پي نشان دادن تقابل نسل هايي شده داستان
. شود مي در آتش بدون دود اين مضمون در تقابل تاري ساخال و آرپاچي نشان داده .اند بوده
. ن كدخدا بـاقي مانـد  برون بدو اويلر بعد از رفتن آلني، از كدخدايي كناره گرفت و اينچه آق

نشين او كنـد، چنـد نفـري پيشـنهاد او را بـراي       كوشيد كسي را جا ياشولي آيدين مغرضانه 
پذيرد، اين پذيرش،  اويلر كدخدايي را مي ساخال، پدرِ داماد آق كنند اما تاري كدخدايي رد مي

نجام بـه  كنـد كـه سـرا    دهد و كشمكشي ايجاد مي او را در مقابل پسر خود آرپاچي قرار مي
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بردن از داستان رسـتم   ابراهيمي حتي با نام. انجامد ساخال توسط پسرش مي كشته شدن تاري
اي بـه داسـتان شـاهنامه     دهد كه در پرداخـت ايـن بخـش توجـه ويـژه      و سهراب نشان مي

  .آورد مي» پسر در برابر پدر«او فصل ده از جلد دوم را با عنوان . است داشته
به همين خانه قناعت كن . خانة تو توي قلب من است. ساخال آنجا خانة تو نيست تاري
آرپـاچي  .تاري ساخال، بار بر دوش نهاد و قـدم برداشـت  !... و از چادر كدخدايي بگذر

ايـن را  ! آرپاچي: زنان گفت ساخال يك قدم ديگر برداشت و نفس تاري. چخماق كشيد
آرپـاچي  ....ميرم كدخدا مي. ..ميرم بدان من اگر قرار باشد بميرم، توي آن چادر سفيد مي

راه ..كـنم برگـرد   كـنم، خـواهش مـي    پدر از تو خواهش مي: قنداق را در شانه جاي داد
و ...سـاخال نـيم قـدمي جلـو گذاشـت      تاري. آرپاچي قراول رفت. ديگري وجود ندارد

د؛ چرا كه زمان سبكبار رفـتن  ساخال بار بر زمين نها تاري... آرپاچي ماشه را كشيده بود
  .)285/2- 284(. بود

سهراب، رستم را كشته : گويند مي. زنند در تمام سرزمين گوكالن، مردم از تو حرف مي« 
آشـكار  - اين بخش را چنان كه پيداست مي توان از گونه بينامتنيت تعمـدي )415/3(» است

  . دانست

  مضامين عرفاني 2.5.5
. دهـد  تشـكيل مـي   اي از ادبيـات كهـن فارسـي را    ادبيات عرفاني بخش ارزشمند و گسترده
و چـه در حـوزة   ...) سنايي، عطار، موالنا، حـافظ و  (بزرگان ادب فارسي چه در حوزة نظم 

انـد و بخشـي از    مفصل به اين موضـوع پرداختـه  ...) و  هجويري، غزالي، ميبدي، قشيري(نثر
پـرداختن بـه عرفـان و    . انـد  نگرش جامعة خويش به مقولة عرفان و تصوف را بازتاب داده

شود، و اين با توجه بـه صـبغة    هاي مختلف در ادبيات معاصر نيز ديده مي با نگرشتصوف 
هـاي خـاص ايـن موضـوع،      مذهبي جامعة ايران و پشتوانة عظيم عرفاني، همچنين جذابيت

  . است  امري بديهي
رو  كوشـد بـه مقولـة عرفـان بپـردازد و از ايـن       در آتش بدون دود نادر ابراهيمي نيز مي

را به توصية يارانش بويژه مال قليچ به سوي عرفـان و  ) آلني حكيم(استانشخصيت اصلي د
دهد تا در مسير زندگي و مبارزات سياسي خويش مسـير عرفـان    مطالعات عرفاني سوق مي

. ها روحي بگذرد و به نقطـة ايمـان و اطمينـان برسـد     عملي را نيز طي كند و از سرگشتگي
  :ر به ايمان، رنگي عرفاني به اين اثر ببخشدكوشد با رساندن آلني از كف ابراهيمي مي
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... گويند نوعي شيوة نگاه كردن به هستي وجود دارد كه آن را عارفانه نگريستن مي! آلني
عرفان، همـان چيـزي   ! صبور باش آلني و به غوطه خوردني صبورانه در اين مكتب برو

بيـنم،   حالج در تو مي اي از منصور آلني من ذره... شود تو برپا بماني است كه باعث مي
ميان . شناسم؛ تورا هم ها را قدري مي الدين، من اين آدم از عين القضات، از شيخ شهاب

اي است عظيم و نـاپيمودني؛ و تـو در    يي حالج فاصله»خدا من«يي فرعون و »خدا من«
هرگز سيراب نخواهي شـد مگـر آنكـه در پنـاه     ! يي معلّقي آلني»من خدا«ميانة اين دو 

را در تصـوف خـواهي     و اين. ..كند باشي كه از رسيدن و سيراب بودن آغاز مي مكتبي
  .)265/4- 264(. يافت

ي طوالنيِ آلني و قلـيچ بلغـاي    بدين ترتيب ابراهيمي مسائل عرفاني را غالباً در گفتگوها
  :كند و سرانجام گيرد و بيان مي مي   هاي مختلف پي در مناسبت

آلني از رابعه آغاز كـرد  . خواست گرفت كه قليچ بلغاي ميدر طريق آن منزلي قرار آلني 
بويزيد وخرقاني و ابراهيم ادهـم و حسـن بصـري و ذوالنّـون مصـري و      ... و پيش آمد

ة اوج قلـ  دريافت تا رسيد به حالج و از آنجا به نقطة –به حد مقدور –شبلي و جنيد را
   )141/6- 143(... يست و حيران و شيفته نگاه كردنگر ) ع(موال علي ، عرفان رفيع 

پردازد سير مطالعات شخصيت اصلي داستان در زمينـة   آنچه در واقع ابراهيمي به آن مي
هاي آلني و قليچ دربارة خدا، دين، عرفان و راه رسيدن به آرامـش   عرفان و همچنين گفتگو

ن دود در حد همان گفتار باقي رسد پرداختن به اين درونمايه در آتش بدو به نظر مي. است
كه در طول داستان، كنش الزم و انجام مراحل سلوك  شود؛ چنان ماند و چندان عميق نمي مي

پردازي آلني چندان مشهود نيست؛ با وجود اين ابراهيمي در صـفحات پايـانيِ    در شخصيت
ايمـان   دهد كه شخصيت اصلي را به سر منـزل  رمان، روايت را به سمت و سويي سوق مي

قليچ در آخرين ديدارش با آلني و لحظاتي پيش از شهادت دربارة همين مسأله با او . برساند
مـان، خـدا را از    كنم به حرمت من و دوستيِ سـي سـاله   خواهش مي! آلني «: گويد سخن مي

وآلني كه  در دوران مبارزات سياسي ناچار مدتي را دركوهستاني خلـوت  ) 324/7(» !يادنبر
آلني  به زانو افتاد، آرام؛ و دستهايش را آهسته «:شكند ميد، ناگاه به تلنگري سخت گذران مي

روحم ! خدايا.. اي را آغاز كرد سان كه مؤمني تمام عيار، و زمزمه به سوي آسمان بلند كرد آن
ايـن  ) 372/7(» !بـه دادم بـرس  ! خدايا بـه دادم بـرس  ... گنجايش اين همه مصيبت را ندارد

 سـازي مناسـب نسـبت بـه ديگـر      توجه به كنش عارفانة شخصيت و فضـا  بخش از رمان با
فارغ از آنكه ابراهيمي اين . شود، پرداخت بهتري دارد هايي كه دربارة عرفان بحث مي بخش
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توان گفت قطع به يقـين صـرف پـرداختن     كاربرده است، مي درونمايه را در رمان چگونه به
ير آشنايي وي با ادبيات كهن فارسي و اشراف بـر  ابراهيمي به عرفان در آتش بدون دود، تأث

ادبيات عرفاني است و مصداق بارزي است از نوع بيش متنيت كـه براسـاس برگرفتگـي و    
  . تأثير كلي متن يا متوني بر يك متن استواراست

  
 گيري نتيجه. 6

ي در گنجد ابراهيم هاي ديگر كه در اين مقاله نمي براساس آنچه ذكر شد و بسياري از نمونه
رابطه بينامتني . بدون دود تا حد زيادي از ادب كهن فارسي تأثير پذيرفته است آفرينش آتش 

اين اثر با آثار كهن ادبيات فارسي چنان است كه در جاي جاي اين اثر، چه در واژگاني كـه  
هاي مستقيم وي از متون كهن و چه در مضامين، بن  برد و چه در اقتباس نويسنده به كار مي

. شده، رد پاي ادبيات كهن فارسي كامالً پيداست ها و نيز شگردهاي روايي به كار گرفته ايهم
تر است اما در چهـار جلـد پايـاني     تر و در نتيجه هنري اين تأثير در سه جلد نخست، پنهان

شود كه ابراهيمي سـه جلـد    شايد اين موضوع از آنجا ناشي مي. آشكارا، نمود بيشتري دارد
سـال  (نوشت و جلدهاي بعد را سـالها پـس از آن   ) 1352سال (يش از انقالب نخست را پ

كه خـود اشـاره كـرده، در ايـن سـالها مطالعـات        است؛ و چنان به رشتة تحرير درآورده) 71
است و تأثير اين مطالعات را در آفرينش آثار خود  تري در ادبيات كهن فارسي داشته گسترده

  .دهد آشكارتر جلوه مي
در . دبيات كهن در اين اثر در سه جنبة زباني، شگردي و انديشگاني هويداستتأثيرات ا

بخش تأثيرات زباني كاربرد واژگان كهن به تأثير از متون كهن آشكارا پيداسـت و همچنـين   
در آتش بدون دود اشعار حافظ نسبت به . اقتباس پركاربردترين آراية ادبي در متن است آرايه

هايي از موالنا و سعدي و صائب تبريزي  همچنين اقتباس. شود ميديگر شاعران بيشتر ديده 
هاي دستوري متأثر از ادبيات كهن مانند كاربرد نوعي قيد ماننـد مفعـول     ويژگي. آمده است

ابراهيمي از شگردهاي .شود مي مطلق عربي به پيروي از متوني چون تاريخ بيهقي بسيار ديده
است، و اين موضوع  پرداخت داستانش بهره گرفتهروايي ادب كهن فارسي نيز در ساخت و 

نويسي غرب  با توجه به نگرش حاكم كه غالبِ شگردهايِ داستانيِ معاصر متأثر از داستان - 
نويسان جوان را در شناخت و  تواند داستان داراي اهميت است و الگوي ابراهيمي مي - است
البته بايد گفت ابراهيمـي  . ري دهدگيري از اين شگردهاي برگرفته شده از متون كهن يا بهره

و نيـز  ) شگرد شـعر در ميـان روايـت   (استهالل و آوردن اشعار فراوان در متن گاه در براعت
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گري راوي براي آمـوزش و بيـان نكـات اخالقـي دچـار افـراط        رويكرد تعليمي و مداخله
تنيـت ضـمني   از منظر بينامتني مي توان اين شگردهاي به كار رفتـه را از نـوع بينام  . شود مي

  .دانست
هايي چون تقابل پدر و پسر، عرفان گرايي كامالً متـأثر از   در بخش انديشگاني درونمايه

ها آشكارا از متون كهن و  نويسنده در پرداخت اين درونمايه. شود متون كهن فارسي ديده مي
برد همچون نبرد رستم و سـهراب، كـه در انتقـال مطلـب و      هاي آشناي آن نام مي درونمايه

امتني و ارتباط ذهني مخاطب با داستاني آشنا در متـون كهـن، موفـق عمـل     ايجاد روابط بين
اسـت، نويسـنده    در گرايش به عرفان، كه در چهار جلد پاياني نمود بيشـتري يافتـه  . كند مي
بردن از متون عرفاني و چند تن از عرفا و سـوق دادن شخصـيت اصـلي بـه      كوشد با نام مي

دود از   بـدون  تـوان گفـت آتـش     در مجموع مـي . سوي عرفان، رنگي عرفاني به اثر ببخشد
خوبي نمايان  هاي معاصر فارسي است كه تأثير ادبيات كهن فارسي در آن به ترين رمان موفق
هاي خويش از ادبيات كهن را به نوعي  كوشد آموخته البته بايد گفت ابراهيمي گاه مي. است

شـود واز جنبـة    و هماهنـگ نمـي   در رمان به كار برد و جلوه دهد؛ كه گاهي در اثر درونـي 
مندي از متون كهن فارسـي در   به اين نكته مهم بايد توجه داشت كه بهره. كاهد هنري آن مي

آن مـي    متن باشد، بر جنبه ادبي و هنري  تر و در اليه هاي پنهان داستان معاصر هرچه ژرف
  . افزايد

با متون پيش از خود ) چه كهن، چه معاصر(در پايان بايد گفت اغلب آثار شاخص ادبي 
شود و اين امـري بـديهي اسـت و     ارتباط دارند و رد پايي  از آثار پيشينيان در آنها ديده مي

به هر حال ادبيات كهن فارسـي  . گشا باشد تواند راه نويسي امروز فارسي نيز مي براي داستان
توانـد   مـي  نويسـان اسـت و آشـنايي و مطالعـة آن     پشتوانة غني و ارزشـمند بـراي داسـتان   

هاي متون كهـن و بـازآفريني    الگوها، شخصيت ها، كهن نويس را در شناخت اسطوره داستان
ها و شگردهاي داستاني و نيز گسـترده سـاختن دايـرة     آنها در داستان، همچنين آموختن فرم

نويسان امـروز   هاي زباني ياري كند و اين مسأله از سوي داستان واژگاني و آشنايي با قابليت
ازمند توجهي افزونتر است، چه آنكه جهان امروز و آفرينش هاي ادبي تازه ناگزير از ايـن  ني

با مطالعه و شناخت بيشتر آن مي توان به بهـره منـدي بهتـر از آن    . نوع روابط بينامتني است
است شناخت و مطالعة ادبيات كهن فارسـي و   كه ابراهيمي نيز اشاره كرده چنان. دست يافت

تواند موجب اعتالي  نويسي جهاني و تلفيق اين دو مي شنايي با اصول داستاندر عين حال آ
  .ادبيات داستاني معاصر گردد
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