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چکیده
در پژوهش حاضررر ،سرررکی کرد ایم براسررراظ نۀری «تحلیل گفتمان انتقادی» فرکلاف ،از
جانبداریهای ایدئولوژیک نادر ابراهیمی و موضر گیری سریاسری او در قبال تاریخ سیاسی
مکاصرر رمزگشایی کنیم .نادر ابراهیمی با توجه به تحولات تاریخی بین چاپ سه جلد اول
( )1331وچهار جلد بکدی ( ،)1331یکنی دستگیری و انحلال گرو های مخالف در ایران و
رنگ باختن شرکارهای کمونیستی در سطح جهان ،دست به تاریخسازی در چهار جلد آخر
رمان آتش بدون دود میزند و با ایجاد فضررای گفتمانی جدیدی در داسررتان ،به هدایت و
کنترل افکرار و براورهرا و ایردئولوژی غالب در میان مردم دسرررت میزند .او چریک های
چپ گرا و کمونیسرت تاریخ مکاصرر را شرخ یت های قدرتمدار و قهرمان داستان قلمداد
میکنرد و تمرامی تحرکات سررریاسررری و جنگ های پارتیزانی دهه های چهل و پنجا را با
مرکزیرت این گرو بره نمرایش میگراارد .او برای توجیره و القای این جانبداری ،از ایجاد
تضررراد و تقرابل مکنایی و یا حاف عامدان کنشهای گرو های مخالف اسرررتفاد می کند.
همچنین با غیریتسازی گرو های سیاسی اسلامگرا و ملیگرا ،گرو سیاسی مورد نۀر خود
را برجسته میسازد.
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جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

شمارة دوم

 .1مقدمه

این پژوهش برطبق نۀریره نورمن فرکلراف برا عنوان «تحلیل گفتمان انتقادی» بر روی رمان آتش بدون
دود نرادر ابراهیمی صرررورت گرفتره تا نه تنها اعتقادات فردی نویسرررند  ،بلکه تأثیرپایری این رمان از
اوضاع اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی زمان خود نیز آشکار شود.

روش این پژوهش توص ریفی و تحلیلی اسررت و در آن داد های حاصررل از خوانش متن رمان آتش
بردون دود را همرا برا اطلراعات تاریخی دهههای  30و  00بر اسررراظ مدل سررره سرررطحی فرکلاف
طبقهبندی و نشرانههای زبانی در کنش و گفتار شرخ ریتهای رمان دسرتهبندی کرد ایم تا با تفسیر و
تبیین آنها به نوع ایدئولوژی نهفته در پس لایههای متن دسرتیابیم .در سطح اول (توصیف) :به بررسی
سرطح واژگان ،سرطح دسرتوری (سراختار نحوی) و در نهایت سطح ساختار متن میپردازیم .در سطح
بکدی (سررطح تفس ریر) ،بافت موقکیتی ،بافت بینمتنی و تاریخی ،پیشفرضها و نوع گفتمانهای درگیر
ماجرا را بررسرری میکنیم و در سررطح آخر (سررطح تبیین) ،به پرسررشهایی دربارة عوامل اجتماعی و
روابط قدرت اجتماعی که نویسررند در آن به سررر میبرد و رمان در آن شررکل گرفته پاسررخ میدهیم.
همچنین ایدئولوژیها ،نوع مبارزات ،تأثیرپایری و تاثیرگااری نویسند را مورد بررسی قرار میدهیم.
 .2مسئله پژوهش

ابراهیمی که قبل از انقلاب و در نوجوانی عضرو حزب تود بود و تمایلات مارکسیستی داشته است ،با
تأثیرپایری از مرام و باورهای گرو های مترقی چریک چپگرا ،در سرررال های اولیه انقلاب ،ادامه رمان
خود را در بسرتری تاریخی و سیاسی مینویسد .1او به دلیل بسته بودن جو سیاسی دهه های اول انقلاب
دیدگا های خود را در قالب داسررتان و نوع کنش و گفتار شررخ رریتهای داسررتانی طوری به نمایش
میگاارد که از طرفی حسرراسرریت گفتمان ماهبی برانگیخته نشررود ،و از طرف دیگر خوانند بتواند از
طریق تحلیل بیان رمزی ،چند وجهی و نمادگونه او ،عقاید و نۀراتش را دریابد .نویسرررند با برجسرررته
کردن حرکات سریاسی و چریکی گرو های چپ در تاریخ مکاصر ،باورهای سیاسی و اعتقادی خود را
 .1اگرچه این رمان در سال  1331چاپ شد است ولی اید اصلی داستان سال  1332به صورت فیلمنامه نوشته شد و از
روی آن یک سریال تلویزیونی ساخته میشود که در سالهای  33و  34از رسانه ملی پخش میشود و به خاطر استقبال
مردمی ،نویسند آن را به صورت رمان در آورد و به چاپ میرساند .این مورد در بخش تبیین به تفضیل پرداخته شد است.
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در یکی از مکروف ترین رمانهای مکاصرر برای همیشره ثبت و ضربط کرد اسرت .پژوهش حاضر در
صردد اسرت با اسرتفاد از تحلیل گفتمان انتقادی نشان دهد که ابراهیمی برای برحق جلو دادن دیدگا
ایدئولوژیک خود ،در این رمان دسرت به تاریخسرازی زد اسرت .هدف اصرلی از این تاریخ سازی در
درجره اول ترأثیرگرااری بر افکرار و براور نسرررل بکد ،برای قبولاندن نقش اصرررلی و محوری گفتمان
چریکهای چپگرا در آگاهی مردم و هدایت آنان در مقابله با حکومت غربگرای پهلوی بود اسررت.
 .3پیشینه تحقیق

مقرالراتی که متون داسرررتانی مکاصرررر را به غیر از رمان مورد بحث بنابر نۀریه گفتمان انتقادی فرکلاف
بررس ری کرد اند ،عبارتند از :قبادی و دیگران ( ،)1311قاسررمزاد و گرجی ( ،)1310قبادی و آقاگلزاد
( ،)1310حرردادی و دیگران ( ،)1311گرجی ( ،)1311بهبهررانی و دیگران ( ،)1312جوادی یگررانره و
صررحفی ( ،)1312احمدی و دیگران ( ،)1313قربانی ( ،)1314این مقالات اگر چه براسرراظ این نۀریه
نوشررته شررد اند ،در بخش تبیین و تفسریر بسریار ضررکیفاند و حتی تکدادی از این آثار فقط در سررطح
توصرریفی کار کرد اند و به کاوش در اتفاقات سرریاسرری و گفتمانهای غالب زمان شررکلگیری رمان
نپرداختهاند و فقط به آمارگیری و دسرتهبندی واژگان سریاسری موجود در متن پرداختهاند .پژوهشهایی
که با محوریت آتش بدون دود انجام شرررد اند عبارتند از :نوری و رضررروانیان ( ،)1311علوی مقدم و
پورشرهرام ( .)1310هیچ یک از این پژوهشها ،مستقیماً از الگو و نۀری تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف
بر روی این رمان اسرتفاد نکرد اند .این مقالات بیشتر بر سه جلد اول رمان تمرکز کرد اند و توجهی به
سیاسی و تاریخی شدن چهار جلد بکدی نداشتهاند.
 .4تحلیل دادهها

فرکلراف رویکردی متن محور را انتخاب می کند و با اسرررتفاد از دسرررتور نقشگرای مایکل هلیدی به
تحلیل زبانی متن می پردازد .البته او به تحلیلی میان رشرررتهای اعتقاد دارد که طی آن تحلیل متن همرا با
تحلیرل اجتمراعی صرررورت پرایرد .او برای هر رخداد ارتباطی ،سررره بکد متنی ،رفتار گفتمانی و رفتار
اجتماعی قائل است.
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بر این اسراظ ،روش تحلیلی او در سره سرطح انجام میگیرد-1 :توصیف :تحلیل ساختاری زبان و
خ روصریات صروری متن -2 .تفسریر :بررسری و توضیح روابط موجود در بین فرایندهایی که باعث
تولیرد و در گفتمران مورد نۀر می شررروند (تحلیل گفتمان و ژانرهایی که در تولید و م ررررف متن
مف رلبندی شرد اند)-3 .تبیین :بررسری رابط بین تکامل و بافت اجتماعی و توضیح رابط بین عناصر
گفتمانی و اجتماع ،در حین توجه به پیشرررین فرهنگی آن گفتمان (رفتار گفتمانی ،نۀم گفتمانی موجود
را بازتولید و یا به عکس ،سرراختاربندی مجدد می کند) و پیامدهایی که این امر برای رفتارهای اجتماعی
گسترد تر به همرا دارد (افخمی 14 :1313 ،و یورگنسن.)122 -123 :1312 ،

1

 -1-4سطح توصیف

در این سرطح به سؤالات فرکلاف با توجه به ویژگیهای صوری یک متن ،پاسخ داد می شود که به سه
سرطح واژگانی ،نحوی و ساختاری دسته بندی 2میشود که بیشتر به گزینش واژگان ،شخ یت ها و نوع
رابط آنان و جنبههای استکاری و نمادین متن توجه شد است.
داسرتان با تقابل دو شرخ ریت داستانی ؛ گالان نمایندة گرو نوجو و سنت شکن با یاشولی حسن
نمایندة گرو متحجر و سرنتی شرروع میشرود .تضراد عناصرر داسرتان ،چون زنجیری پیوسته در تمام
مؤلفهها وجود دارد و تنها با در این تقابل اسرت که میتوان شراخ ر گفتمان مورد تأیید نویسند را
شناخت.
 -1-1-4واژگانی

نویسرند  ،اکثر شخ یتهای منفی داستان را با اسمهای ماهبی و شخ یتهای مثبت و نواندیش را با
نامهای محلی دسررته بندی میکند« .چونی ،گالان ،سررولماز ،آلنی ،مارال ،ملان ،آرپاچی ،یاشررا و آلا»...
نامهایی هسررتند درسررتکار ،عدالتخوا  ،مردم دوسررت و البته خط مش ری غیرماهبی و یا ضرردماهب
دارند« .شررف الدین ،یاشرولی حسن ،یارمحمد نقشینه بند ،دردی محمد ،حاج آشور ،عثمان تاج محمد،
آنرا مراد ،عثمران خرادم عثمران و حاج بردی  »...افرادی گنا کار و یا منفکل با گرایشرررات ماهبی و از
 .1برای شرح کامل این تقسیم بندی رجوع شود به ترجمه کتاب تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکلاف صفحات  103تا 233
 .2بخش ساختار متن این رمان در مقالهای جداگانه در شمارة( 3پیاپی  )43مجله جستارهای زبانی بررسی شد و به چاپ
رسید است.
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خانواد های سرنتی که بیشتر به فکر تسلط بر مردم و بهر مندی از مواهب دنیایی برای خودشان هستند.
هر چند ،هم شررخ رریتهای داسررتان در این دسررتهبندیها قرار نمیگیرند ،ولی اکثریت نامها و لااقل
قهرمانان و ضردقهرمانان در این دو گرو قرار میگیرند .شخ یتهای دارای نامهای ماهبی ،به ندرت،
عملی اخلراقی و مردمی انجرام میدهنرد .بره طور مثرال ،درجراییکه «آلنی» و «مارال» در حال احداث
باشرگا های ورزشری برای جوانان در سرراسرر ایران هستند ،شخ ی به نام «من ور خدایاور» به اشارة
شا به تشکیل خانههای فساد میپردازد (ن : .ابراهیمی ،1333ج.)31: 3
موضرر گیری نویسررند در برابر فاعلان اجتماعی ،در بخش داسررتانی و تاریخی رمان نیز ،قابل تأمل
است .انتخاب واژگان در توصیف فاعلان گفتمانها ،بر بنیاد ایدئولوژی خاص نویسند استوار است.
 -شخصیتهای مذهبی

شرخ یتهای مختلف قطب ماهبی ،در گفتگوهای داستان و یا از زبان راوی وصف میشوند .جن،
کم عقل ،ضرکیف ،مریض ،درماند  ،همیشه بیمار ،حقهباز ،ناجوانمرد ،ریاکار ،دروغگو ،حیلهگر ،دودوز
باز ،نمایندة غیرمنتخب ،عقد ای ،فاسررد و کاسرره لیس ،تفرقهانداز ،عقیم ،بیعاطفه و بیشررکور ،صررفات
یاشرولیها و پیروانشران در سره جلد اول اسرت« :یاشولی آیدین بچه ندارد که درد تو را بفهمد .آیدین
انسران نیسرت که درد دل انسانها را بفهمد .آیدین مثل آن درخت است؛ بیروح ،بیعاطفه ،بیان اف،
بیشکور ( »...همان)212 :
در جلرد چهرارم تا هفتم؛ ابلیس ،دروغ گو ،فحاش ،مسرررتبد ،کم تحمل ،بیاعتبار ،نااهل ،افسررررد ،
همیشررره عزادار ،خراموش ،ورد خوان و از دنیرا بریرد  ،تکره گوشرررت دعراخوان ،یاغی و تفنگکش،
شرشرلولبند ،مسرلمان متک رب تندرو ،آشرفته و ع ربی صرفاتی است که به ملأ نقشینهبند ،ملا یاماق،
یاشرولی بلغای ،نایب صرفوی (نواب صفوی) و آرتا ،پسر ماهبی آلنی نسبت داد میشود« :این فریادها
و دشررنامگوییهای بیدلیل تو حالم را به هم میزند ...اگر فحاش ری بیدلیل از اصررول دین توسررت من
مایلم متدین به دین تو شرروم تا بتوانم مردی مثل تو را که کو بیحرمتی به انسرران اسررت ،دشررنامهای
رکیک بدهم» (همان ،ج.)114 :3
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 -ملیگراها (غربگرایان)

نویسرند با صرفات غیرمردمی ،خودنما ،ارباب ،مرفه و ...ملیگراها را از قهرمانان داستانش جدا میکند.
بیشررتر تهاجم نویسررند به دکتر م رردق اسررت تا ملیگراهایی چون پانایرانیسررتها (ن : .ابراهیمی،
،1333ج )141 -213 :0
دکتر م ررردق ،مردی بزرگ بود از خیرل بزرگران ،نره مردی از میان مردم کوچه بازار و کنار خیابان؛ رعیت
پرور بود ،رعیت نبود .ارباب روسررتایی نواز دادخوا بود ،روسررتایی دل سرروخت گرسررن واماند در کمرکش را
نبود .مرفره در پرتوی نور ،پرورش یرافتره بود؛ کارگر بیمار پسرررتوهای تاریک و کور نبود ...ملی بود؛ اما مردمی
نبود .منجی شررق ،آرمان خوا بزرگ ،بیدار کنندة ملتهای آسیا و آفریقا ،سردار بود م دق؛ اما مرد آنکه بر سر
کار ،سرر بهدار بسرپرد ،نبود ...م دق ،کبیر بود ،عۀیم بود ،غولآسا بود ،پیکر ای تاریخی بود ،نیمرخی ابدی بود؛
امرا ملرت ،در لحۀرههایی ،به خرد های بیابانی ،به کوچکهای جنگلی ،به خار و خاشرررا محتاج اسرررت ...به
گرسرنهای که گرسرنگی بداند ،تشرنهای که تشنگی ،زخم خورد ای که دردمندی( ...ابراهیمی ،1333 ،ج-101 :0
)101
 -2-1-4سطح دستوری و روابط نحوی

در این قسرمت ،صرورتهای دستوری رمزگااری شدة اتفاقات یا روابط شخ یتهای رمان با شرایط
زمانی و مکانی تولید متن ،بررسی میشود.
 -1-2-1-4فرایندها و مشارکان مسلط

امکانات ایدئولوژیکی که ابراهیمی به اقتضرررای موقکیت و هدف آنها را انتخاب کرد تا بتواند دانش و
اعتقادات خود را به خواسرت خود بازنمایی کند ،در سه مقول «کنش»« ،رخداد» و «توصیف» دستهبندی
شرررد اسرررت .ابراهیمی ،جملات کنشررری و دارای کنشگر را برای وقای چریکی چپ به کار میبرد،
درحرالیکره کنشهرای ملیگراها و اسرررلامگرایان را یا به کلی نادید میگیرد یا کنشگر آنها را عمداً
مخفی میکند و یا آن حوادث را به چریکهای چپگرا نسبت میدهد.
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الف .نهضت ملی کردن صنعت نفت (به منظور انکار ملیگراها)

اولین کنش برجسررته در رمان را میتوان اعت رراب کارگران شرررکت نفت آبادان 1که به دنبال آن
لایح ملی شردن نفت در مجلس در  21اسرفند  1321ت رویب شد ،بیان کرد .نویسند برای انکار ملی
شردن صرنکت نفت به دسرت م ردق و ملیگرایان در بین داسرتان ،این حرکت سررنوشرتساز را به
گرو های چپ نسربت میدهد« :در اواخر سال یک هزار و سی د و بیست و نه...گردانندگان یک گرو
کوچک جوان چپ غیروابسررته که در آبادان و خرمشررهر ،کارگران نفت را به یک اعت رراب عمومی فرا
میخواندند( »...همان ،ج)134-133 :0
ب .مبارزات چریکی واقعۀ پانزدهم خرداد ( 13422به منظور انکار اسلامگرایان)

کنش بکدی نسربت دادن واقکه پانزدهم خرداد  1342به گرو های چپگرا است .البته نویسند ادعا
میکند این کار از قبل به دسررت گرو های چپ چریک و با یک عملیات منۀم و سررازماندهی شرررد
انجرام گرفته و زمینهسررراز اصرررلی این تحرکات مانند کنش قبلی ،گرو های چپ بود اند که بکداً به نام
گرو های مخالف چپ ،م ادر شد است.
مرارال ،برار دیگر آن بسررریج عمومی را درخواسرررت کرد .تۀراهرات پراکند با گرو های کوچک،
برنامهنویسری شد...طرح عملیات طوری بود که گرو های پنج نفری 3آتش را به پا میکردند و بلافاصله
مکرکه را تر میکردند ...هرروز صرردها نفر به این ترتیب در تهران ،اصررفهان ،شرریراز و چندین شررهر
دیگر دسررتگیر می شرردند .سرره روز بکد از قیام پانزد خرداد سررال چهل و دو مارال و آلنی بار دیگر
دستگیر شدند( ».همان ،ج)13 -11 :3
پ .کنشهای شاخص چریکی فدائیان در ده پنجا (به منۀور برجسته کردن این گرو )
در کنار انکار کنشهای مکروف سررنوشرت سراز تاریخ مکاصرر به دسرت ملیگراها و اسلامگراها،
نویسرند از ترفند دیگری نیز استفاد میکند و آن بسترسازی تمامی وقای داستان با کنشهای شاخص

 .1این قیام در یازدهم اردیبهشت  1323و به تحریک شورای مرکزی اتحادیههای کارگران ایران تحت رهبری حزب تود
آغاز شد( .آبراهامیان)334 :1333 ،
 .2قیام مردم در پانزد خرداد سال  1342و تبکید آیت الله خمینی از ایران
 .3تز بیژن جزنی در سال  ،1342سازماندهی افراد سازمان در گرو های  3تا  3نفری بود( .ن.گ :نجاتی)314 :1333 ،
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فدائیان خلق در ده پنجا اسررت به طوری که خوانند باور کند بیداری و انقلاب مردم در سررال 1333
تنها با سازماندهی گرو های چپ در ایران صورت گرفته است.
 ترور فرسریو 1در  1333به دسرت فدائیان خلق :فرسیو کسی است که گروهی از چریکهای قیامسریاهکل را به اعدام محکوم کرد بود و با کشتن او ،هم دوبار نام قیام سیاهکل دوبار در روزنامهها و
بین مردم برجسرته میشرود و هم قدرت و استمرار حرکت این گرو را نشان میدهد« :پاسبان دور زد و
مسررتقیماً فرس ریو را هدف قرار داد و تا تیر آخرش را به او شررلیک کرد - ...همسرررتان به جرم خیانت به ملت و
کشتن مبارزان مؤمن ،از طرف چندین سازمان انقلابی ،به اعدام محکوم شد( »...همان ،ج )203 :3

 سرررقت از بانکها بهعنوان تز فدائیان خلق :2نویسررند هنگام حمل مارال و یک گرو مسررلح بهبانک چیزی در مورد اعضررای این گرو نمیگوید ولی به صررورت غیرمسررتقیم به جریان چریکهای
فدائی خلق در سررقت بانکها اشرار میکند...« :حسرابدار گفت :به هرحال ،هرچه باشد ،چریک که نیست
رییس! مارال بانو گفت :طوری کار کن که سرروظ ن کسرری را برنینگیزی پسرررم ،کسرری به تو بابت خیانت به
مبارزان را آزادی ،نشان لیاقت نمیدهد» (همان)400 -401 :

 آموزش فدائیان به شیوة چریکی آمریکای لاتین (شیوة چهگوارا و فیدل کاسترو)« -اولاً که من هفت سرال در آمریکای لاتین فقط درظ نخواندم ،رسم مبارز آموختم .ثانیاً آن وقت که رفتم،
وقت سررفر بود .حالا وقت جنگ اسررت ...مگر دسررتورالکمل خود تو لآلنی] نیسررت که جوانها را و رسرررم
تیرانردازی و کو نوردی را یراد بگیرنرد  -بله...مارال...مارال بانو 3بیش از من اعتقاد بر این امر دارد .اعلامیه مال
اوست» (همان)31 :

در برابر برجسرررتره کردن این کنشهرا ،ترورهای انقلابی و چریکی که در همین دوران به دسرررت
نیروهای اسررلامی صررورت میگیرد ،بدون ذکر کنشگر و فاعل بیان میکند و حتی نام شررخص ترور
شررد را تا حد مورخی صرراحب نام 4تنزل میدهد تا این واقکه فقط بهعنوان یک رخداد بیان شررود نه
کنش« :3در آخرین روزهای سرال بیسرت و چهار ،مورخی صراحبنام – که به عناد با اسلام شهر بود -در کاخ
 .1فرسیو مجری اعدام مبارزان سیاهکل در سال  1343بود.
 .2برای اطلاعات بیشتر ن : .اشرف.13 :1333 ،
 .3مارال بکد از کشته شدن آلنی ،به بانک حمله میکند و در این عملیات چریکی کشته میشود.
 .4این مورخ صاحب نام احمد کسروی است که ترور او از سوی ماهبیون هم محکوم میشود.
 .3این رخداد و نسبت دادن آن به اسلامگرایان نیز با هدف نقد آن در صفحات بکدی رمان انجام میگیرد.
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دادگسررتری کشررته شررد» (همان ،ج .)233 :3ملیگراها هم فقط در سررطح توصرریف (آن هم با نگا منفی)
میمراننرد« :دکتر م ررردق ،مردی بزرگ بود از خیرل بزرگان ،نه مردی از میان مردم کوچه بازار و کنار خیابان؛
رعیتپرور بود ،رعیت نبود ....ملی بود؛ اما مردمی نبود» (همان ،ج.)101 -101 :0
 -2-2-1-4برجستهسازی و حاشیهرانی با ضمایر

ضرمیر «ما» شرنوند را ناخواسرته با گویند هم سو میکند و او را در با شخ یت داستان که این لفظ را
به کار میبرد در یک جبهه قرار میدهد ،زیرا به مخاطبانش القا میکند که شررخ رریت مارکسرریسررت
داسرتان ،نمایندة آنها در بیان افکارشران اسرت« :ارزش ما در این اسرت که هرگز مقلد را و رسم مردی که

بزرگش میدانسررتهایم ،نبود ایم» (همان ،ج  )103 :1همینطور ضررمیر «من» بهعنوان برجسررتهسررازی جبه
خودی میتواند باورهای گویند را یکی از بدیهیات مخاطب جلو دهد« :1این خلق من ]آلنی[ اسررت که
بار صدها سال درد و مرض را به دوش میکشد» (همان ،ج)121 :2

برعکس ،برای به حاشررریه راندن گرو های مخالف ،ضرررمایر او و آن ها برای غیرسرررازی در مورد
شررخ ریتهای ماهبی بیان میشررود -« :مسررلماً دروغ گفته .او]یاشررولی بلغای[ مثل هر ماهبی دیگری که
میشرناسرم – مثل یاشرولی آیدین و یارمحمد – از دروغ برای هموار کردن راهش استفاد میکند( ».همان ،ج:3
 -« )101من ]آلنی[ به هیچ چیزی جز نجات صررحرا اعتقاد ندارم...وقتی نتوانسررتم با لباظ خودم با آنها حرف
بزنم ،لباظ آنها را پوشیدم .چار ای نداشتم .زمان میگاشت و بچهها میمردند( »...همان ،ج)344 :3
 -2-4سطح تفسیر

مرحل تفسریر ،ت رحیحکنندة این باور نادرسرت است که فاعلان در گفتمان مستقل هستند .این مرحله،
وابسرررتگی کنش گفتمرانی را بره پیشفرضهرای تبیین نراشررردة مرأخوذ از عقل سرررلیم و مندرج در
دانش زمینهای و نوع گفتمان بیان میکند(فرکلاف.)244 :1331 ،
اسرررتفراد از سرررازوکارهای مرحل تفسررریر نشررران میدهد که یک اثر ،علاو بر این که تحت تأثیر
ایدئولوژی نویسرررند قرار دارد ،تحت تأثیر موقکیتهای سررریاسررری ،اجتماعی و فرهنگی زمان نگارش

 .1او برای تحقیر مقدسرات و باورهای عمومی ،از نسربتهای «این خدای تو» و یا «این مثلاً بزرگانت» ،برای شخ یتهای
سررنتگرا و ماهبی اسررتفاد میکند .ولی به طور مثال در جمل «این خلق من اسررت» خلق ،به نمایندة گفتمان مارکسریسررتی
نسبت داد میشود.
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خود هم هسررت و این موقکیتها در شررکل گیری حوادث آن مؤثرند .در این بخش ،برای رسرریدن به
دانش زمینهای نویسررند و گفتمانهای حاکم بر شررکلگیری جریانات داخل و خارج داسررتان ،ابکادی
مانند موضرروع ،بافت موقکیتی و نوع گفتمان مطرح میشررود .در این مرحله ،برای رسرریدن به محتوا،
فاعلان و روابط بین آنان و پیوندها ،به چهار سرؤال مطرح شد میپردازیم .1 .ماجرا چیست (محتوا).2
چره کسرررانی درگیر ماجرا هسرررتند (فاعلان)  .3روابط میان آنان چیسرررت (روابط)  .4نقش زبان در
پیشبرد ماجرا چیست (پیوندها) (همان.)222 -223 :
 -1-2-4بافت موقعیتی

برهعلرت نوع نگرارش و زمان های متفاوت نگارش سررره جلد اول و چهار جلد بکدی رمان ،نمیتوان
تمامی هفت جلد را یکسران بررسی و تفسیر کرد .آتش بدون دود ،در دو دورة متفاوت نگارش یافته و
نه تنها باورهای ذهنی نویسررند در این دو دور بلکه محیط اجتماعی و فرهنگی زمان شررکلگیری دو
قسرررمرت رمان نیز متفاوت اسرررت .همچنین ماجراهای جلد چهارم به بکد ،با ماجراهای واقکی تاریخ
مکاصر ایران گر میخورد.
 -1-1-2-4بافت موقعیتی در سه جلد اول

ماجرا از زندگی و مرگ گالان اوجا به عنوان فردی سررنتشررکن آغاز میشررود و با مبارزات آلنی ،نوة
گالان بر ضررد خرافات و جهل ادامه مییابد و در نهایت به پیروزی او به عنوان نمایندة قطب ترقیخوا
و ضد خرافات میانجامد.
سره شرخ یت اصلی این داستان گالان ،آق اویلر و آلنی هستند .الف .گالان اوجا :شخ یتی پهلوان
و قدرتمند در مقابله با دشرمنان قبیله ،تمام اتکایش به قدرت بدنی اسرت .این شخ یت قوی و مقتدر،
در یک درگیری قبیلهای در انتهای جلد اول کشررته میشررود و قدرت جسررمانی او نیز با مرگش تبا و
نابود میشرود .ب .آقاویلر :او فرزند بزرگ گالان اوجا اسرت .بهصورت موروثی آقاویلر قبیله میشود.
او همچون پدرش ،سررنتشررکن و ضرردخرافات اسررت .هنگام شرریوع بیماری بین کودکان ،علیرغم
مخالفت پیران و ماهبیون ،فرزندش را به شرهر میفرسرتد تا با علم طب جدید آشرنا شود و مردمش را
از سرختی و عاابی که به آن گرفتار شد اند برهاند .مردم به تحریک ملای د – ملا آیدین -از او فاصله
میگیرنرد ترا چادر سرررفید را تر کند .او در واق  ،زودتر از گالان میمیرد ،زیرا مردم او را درحالیکه
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هنوز را میرود و نفس میکشرررد ،نرادید میگیرند و با او همکلام نمیشررروند .پ .آلنی :آلنی از نۀر
قدرت جسرمانی چیزی از گالان کم نمیآورد .درگیریهای او در جلوی دانشرگا تهران در سال 1321
این را ثرابرت میکند .او حتی نسررربت به آقاویلر هم موقکیت اجتماعی برتری دارد ،زیرا بکد از تلاش
برای بالا بردن سرطح آگاهی مردم ،از سوی آنان به عنوان آقاویلر اینچه برون انتخاب میشود .اما قدرت
اصرلی آلنی ،قدرت تفکر و تحلیل اسرت .او با اسرتدلال و برهان روشررن ،قدرت تشخیص مردم را بالا
میبرد .داشتن پایگا مردمی و هژمونی شدن اعتقاداتش در طول داستان بزرگترین قدرت اوست.
روابط فرهنگی میان سررنتگرایان و ترقیخواهان :دو گرو ماهبی و سررنتشررکن در جلد اول در
کنار هم قرار میگیرند تا بتوانند هرکدام بهوسررریل قدرت گرو مقابل خود به آرزوها و آرمانهای خود
دسرت یابد .سود اقت ادی از ناورات برای درخت مقدظ در اینچه برون عامل نزدیکی سنتگرایان و
ماهبیون به گرو سرنتشکن و ترقیخوا میشود .در دو جلد بکدی گرو ها با رسیدن به قدرت نسبی
و هژمونی کردن احکرام دینی و اجتمراعی خود ،برای رسررریردن بره قردرت مطلقره در مقابل هم قرار
میگیرند.
زبان توصریفی در سره جلد اول رمان ،بر زبان توضریحی غلبه دارد .داستان در بافت روستایی و در
بین مردم کوچنشرین جریان دارد و نویسرند سکی میکند از زبان سادة مردم این منطقه وقای داستان را
بیان کند .البته چون زبان مردم ترکمن در متن قابل اسررتفاد نیسررت ،نمیتوان مانند گویش و لهجههای
محلی روی آن مانور داد .به این جهت ،داسررتان زبان ترجمهگونه به خود میگیرد .تنها صررراحت لهجه
در بین شررخ رریتها ،بومی و بیتکلف بودن آنان را منککس میکند .اسررتفاد از وجه پرسررشرری در
گفتگوهای شرخ ریتها ،خوانند را به سوی تفکر و ایدئولوژی پنهان در داستان سوق میدهد-« .کم
درد کشریدیم از این قبول شرررایط به کمک توکل مادر ،چند هزار سررال اسررت که انسرران سرراد دل در پنا ایمان
ماهبیاش ستم ستمگران را تحمل کرد است و دم نزد کافی نیست » (همان ،ج)31 :3
 -2-1-2-4بافت موقعیتی در چهار جلد آخر

مراجرا از  1320شرررروع و در  1333تمام می شرررود؛ یکنی از زمان قدرت گرفتن حزب تود به عنوان
بزرگترین گرو سریاسری چپ تا زمان کشرته شردن سرران فداییان خلق که بیشترین حرکات چریکی
نزدیک به پیروزی انقلاب را در میان گرو های چپ داشررتند .در انتهای داسررتان ،نویسررند ادعا میکند
قهرمان داسرتان در خانه کشرته میشود و در چند صفحه بکد میگوید نامهای از او بکد مرگش به مارال
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میرسرد .همین امر فرض داسرتانسرازی از واقک کشته شدن سران چریکهای فدایی در اوایل تیر ما
سرال  1333در یک خان تیمی را تقویت میکند (ن : .نادری ،1310 ،ج )030 :1که حمید اشرف هم
یکی از افراد کشته شد است (ن : .ابراهیمی ،1333 ،ج )310 :3
وقای داسررتان از جلد چهارم به بکد ،کمکم رنگ تاریخی به خود میگیرند .نویسررند وقای تاریخی
را تا حدودی با گزینشهای شرخ ری ،وارد داستان میکند تا بتواند حوادث تاریخ سیاسی مکاصر را به
نف ایدئولوژی مخفی ماجراهای داستان م ادر کند.
 -2-2-4موقعیتهای تاریخی

درتاریخ مبارزات مردمی مکاصرر ،سره جریان اسلامی ،ملی و چپ ،نقش دارند .نویسند با مطرح کردن
هر سررره ،بره تجزیره و تحلیرل تاثیرگااری هر جریان در رهبری مردم میپردازد .او در گام نخسرررت،
بسرریاری از جریانهای ملی و ماهبی را حاف میکند و سررپس با برجسررته کردن ترورها و قیامهای
کمونیسرتها و همینطور ،با نسربت دادن وقای مهم سریاسری تاریخ مکاصر به نیروهای چپ مبارز ،به
جریانسازی جدیدی در داستانش دست میزند.
الف .شررورش آمان جان آبایی مکلمی کمونیسررت که در کو ها دور از دسررترظ حکومت زندگی
میکرد .احمد شرراملو نیز هنگام مخفی شرردن در گنبد در سررال  ،1332شررکری با عنوان «از زخم قلب
آبایی» برایش سرود است (شاملو133 :1303 ،و پورنامداریان.)211 :1334 ،
ب .قیام افسرران تود ای پادگان خراسان :سرهنگ عبدالرضا آذر به اتفاق سرگرد علی اکبر اسکندانی
که هر دو عضرو سرازمان بودند ،به همرا عد ای دیگر از افسرران ،چون سررهنگ نوایی ت میم به قیام
مسرررلحانه علیه رژیم میگیرند تا در شرررمال ایران ،پایگاهی درسرررت کنند .این گرو در  23مرداد ما
1324بره گنبد میرسرررند که مسرررئول کمیت ایالتی حزب تود اطلاع میدهد حزب و همینطور ارتش
سرررخ مخالف این قیامند .آنها در  21مرداد در نزدیکی شررهربانی گنبد شررناسررایی شررد و عدة زیادی
کشرته میشروند و قیام شرکست میخورد (ن : .تفرشیان 01 -34 :1303 ،و شفایی.)31-12 :1303 ،
نویسرند مسرتقیماً از این قیام سرخن نمیگوید ولی تهیه اسلحه شورشیان گیلان مثل آمان جان آبایی را
به این گرو ربط میدهد .1ابراهیمی ،علاو بر اینکه دو قیام مکاصرررر را در رمانش ،به چریکهای چپ
 .1ابراهیمی در صفحه  101جلد ششم در مورد این قیام توضیحاتی میدهد.
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نسربت داد و بهعنوان شرورشری جنگلی برجسته میکند ،ارتباط این قیامها را با شوروی و حزب تود
انکار میکند -« :.امری هسررت آمان جان  ... -برای تو هرقدر که بخواهی ،آن بالا اسررلحه هسررت .هرجور که
بخواهی  -از روظهرا گرفتهاید  -ابداً از پادگان مشرررهد سررررقت کرد ایم .ملّا من هرگز از روظها اسرررلحه
نخرید ام و نمیخرم( »...ابراهیمی ،1333 ،ج)133 :3

پ .اعدام بشرارتی که شررخ ریتی نۀامی اسرت :او در داسررتان همسررر کبتر اسررت و دختری به نام
سرولماز دارد که شرکر «مرا ببوظ» را برای او خواند اسرت (همان ،ج 111 :0و  .)131بشارتی داستان،
همان سررهنگ محمد علی مبشرری 1از اعضرای افسرران حزب تود اسرت که در سال  1333همرا با
خسررو روزبه 2و عزت الله سریامک اعدام میشرود و شای است که شکر مرا ببوظ را او برای سیامک
سرود است (خطیبی.)33 :1333 ،
ت .اولین تیراندازی به شرا  :در پانزدهم بهمن  ،1323فخرآرایی به شا تیراندازی میکند و همانجا
به دسررت نیروهای دولتی کشررته میشررود .از جیب او علاو بر کارت خبرنگاری روزنام پرچم اسررلام،
دفترچهای نیز پیدا میشرود که نشران وابسرتگی او به حزب تود اسرت 3که بکداً سران حزب نیز آن را
تأیید میکنند (نهاوندی .)224 :2001 ،شرررا حزب تود را مق رررر میداند و آن را غیرقانونی و منحل
اعلام میکند (خسرروپنآ  )13 :1333 ،ولی نویسند حزب تود را بخشی از دولت و حکومت دانسته و
ادعا میکند که در این نقشه دست داشتهاند(ن : .ابراهیمی ،1333 ،ج.)131 :0
ث .ترور شرا در کاخ مرمر :رضرا شرمسآبادی به تحریک گرو مائوئیسرتی پرویز نیکخوا در21
فروردین  1344دسررت به ترور شررا میزند که ناکام می ماند .نویسررند نیکخوا و من رروری 4را از
شرکت در قتل شا تبرئه میکند و آنها را تئوریسین گرو میداند.

 .1او کسی است که توطئ کودتای  23مرداد  1332را به م دق خبر میدهد و کودتا شکست میخورد.
 .2شکر «خطابه تدفین» را احمد شاملو در تجلیل روزبه و دوستانش سرود.
 .3ن : .طبری14 -13 :1300 ،
 .4برادر همسر ابراهیمی ،احمد من وری که در گرو کنفدراسیون عضو بود و به جرم شرکت در ترور شا دستگیر شد.
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گرو آقرایان مهندظ من ررروری -نیکخوا  ،ابداً گرو تندروئی نبود؛ بلکه یک گرو خیالپرداز بود.
تنها تندروی منتسرب به این گرو  ،آقای شمسآبادی بود که هیچ رابطهای با این گرو نداشت .ت ادف
محض اینها را به هم جفت کرد .من مطمئن هسررتم اگر گرو من رروری -نیکخوا – پورکاشررانی به
وجود نمیآمد هم ،شررمسآبادی آن قدم سرررشررار از خشررم و نفرت را برمیداشررت (ابراهیمی،1333 ،
ج.)241-241 :3
ج .قیام سریاهکل و قتل فرسریو :در سال  1341گرو بیژن (جنگل) ،ت میم میگیرند قیامشان را از
درون جنگرل آغاز کنند .آنها مکتقد بودند که با خل سرررلاح یک پادگان میتوانند حملهها و ترورهای
شرهری را هم پشرتیبانی کنند ولی در همان چند ما اول ،تشرکیلاتشرران شررناسررایی و متلاشری میشود
(مهدی زاد  .)44 :1313 ،پنج نفر باقیماندة این گرو  ،بکد از لو رفتن و دسررتگیر شرردن دوسررتانشرران،
ت رمیم به انتقام گرفته و در فروردین  1330دست به ترور فرسیو ،دادستان ادارة دادرسی ارتش میزنند
(ن : .نجراتی .)313 -311 :1333 ،نادر ابراهیمی این ترور را به نزدیکان آلنی نسررربت میدهد که در
عکسالکمل به زندانی شردن آلنی و بکد از فراری دادن او ،دست به این ترور میزنند (ابراهیمی،1333 ،
ج .)223-220 :3نویسررند از صررفحه  213تا  223جلد آخر به شرررح فرار آلنی از روی پشررت بامها
میپردازد که اشرار به لو رفتن خانه تیمی دارد که طی این ماجرا شخ ی به نام حمید اشرف ،به همین
شیو موفق به فرار از دست ساوا میشود (نادری.1)043 -030 :1310 ،
در کنار این گرو های چپ کمونیسرت ،گروهی از اسرلامگرایان هم وارد داستان میشوند و در کنار
گرو های چپ و تحت رهبری آنها دست به قیام مسلحانه میزنند.
الف .مریم عردل و فرهراد جهرانبانی :مریم عدل ،همان کاترین عدل ،دختر پروفسرررور یحیی عدل
اسرت .او و همسررش بهمن حجت کاشرانی ،که قبلاً افسرر نیروی هوایی بود  ،زندگی اشرافی خود را
رها کرد و در خّرمدر  ،دسررت به تشررکیل یک گرو کوچک اسررلامی میزنند تا با رژیم پهلوی مبارز
کنند .یکی از اعضررای این گرو پاتریک پهلوی (علی اسررلامی) ،برادرزادة محمدرضررا پهلوی و فرزند
علیرضررا پهلوی اسررت .آنها ت ررمیم میگیرند به کوهسررتان بروند و دسررت به عملیات پارتیزانی و
چریکی بزننرد (حسرررینی .)121 -121 :1313 ،نیروهرای دولتی بره غرار حملره میکننرد و کاترین را

 .1در گزارش کلانتری قلهک که در این کتاب آمد این جنگ و گریز شرح داد شد است.
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میکشررند و بهمن را هم در تهران دسررتگیر میکنند و پس از مدتی به قتل میرسررانند (کامور:1313 ،
 .)202-212فرهاد جهانبانی که نویسررند او را کنار این زوج در داسرررتان مینشررراند( ،ن : .ابراهیمی،
 ،1331ج )233 :0احتمالاً خسررو جهانبانی داماد شرا باشد که مدتی با بهمن همسلول بود است (گرو
پژوهش )101 :1314 ،گویی نویسند او را با پاتریک اشتبا گرفته است.
ب .نایب صروفی :نواب صرفوی ،رهبر فدائیان اسرلام اسرت که پس از سروظ ق د یکی از اعضای
گرو به حسرین علا ،دسرتگیر و در  23دی ما  1334اعدام شد (تهامی .)22-23 :1313،نویسند  ،نام او
را به نایب صروفی تغییر میدهد و اسرم گرو را نیز «نهضت مسلمانان مبارز» میگاارد و حتی به جای
نام احمد کسررروی ،که به دسررت فدائیان اسررلام ترور میشررود ،عنوان «مورخی صرراحبنام» را انتخاب
میکند (ن : .ابراهیمی ،1333 ،ج.)233 :3
پ .قتل حسرنکلی من رور :نویسند فقط در بازجویی از آلنی از زبان بازجو در مورد قتل حسنکلی
من رور میپرسرد و او پاسرخ میدهد که «گرو نایب صوفی ،گهگا از من اسلحه دریافت میکردند»...
(همان ،ج .)241 :3حسرنکلی من رور 1به دسرت محمد بخارایی از اعضرای مؤتلف اسلامی از نزدیکان
نواب صفوی در اول بهمن 1343به قتل رسید.
گرو بکدی همان ملیگراها و شررخ ریتهای پانایرانیسررت هسررتند .ابراهیمی ،م رردق را با لقب
«محافۀهکار کمدوام» وصررف میکند (همان )103 -131:و تمام ماجرای کودتای  21مرداد را در جمل
«مرغ از قفس پرید» خلاصرره میکند (همان .)113 :ابراهیمی بکد از هجو گرو پانایرانیسررتها ،چند نفر
را از این گرو نام میبرد که یکی از آنها شرخ ری به نام مسکود افشار تیغکش است .او همان محمود
افشررار یزدی ،مؤسررس فرقه پانایرانیسررتها و کس ری اسررت که اولین بار ،این نام را در سررال  1300در
مقابل پانعربیسررم و پانترکیسررم بهکار برد (شرراهدی .)10 :1310،مهمترین اولویت این گرو از همان
ابتردا مقابله با حزب تود بود که در شرررهریور 20با تود ایها وارد زد و خورد خیابانی شررردند (همان:
 21-31و .)33

 .1این گرو نخستوزیر وقت را عامل اصلی پایرش کاپیتولاسیون و تبکید آیت الله خمینی میدانستند (شمس آبادی:1311 ،
.)310
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 -3-2-4بافت بینامتنی و فرامتنی (بیناگفتمانی)

گفتمان اصرررلی و تأثیر گاار بر داسرررتان ،گفتمان چریکی امریکای لاتین اسرررت که تمامی حرکتهای
چریکی و پارتیزانی نیروهای چپ در تاریخ مکاصررر از آن الگو میگیرد .مهمترین نمودهای متأثر از این
ایدئولوژی ،حرکت افسرران تود ای پادگان خراسان در  1334به سوی جنگلهای گلستان و قیام جنگل
(سیاهکل) فدائیان خلق در  1341است.
ابراهیمی که تا سرال  1300برای حزب تود رمان مینویسد ،با دستگیری یا تسلیم سران این حزب
در سرررالهای  1302تا  1301و از هم گسررریختن شررریرازة رهبری این حزب ،اعتقادش را به حزب از
دسرت میدهد و ت رمیم میگیرد شرخ یتهای داستانش را به حزب چپگرای دیگری نسبت دهد
کره مرانند حزب تود اتهام همکاری با حکومت پهلوی و جمهوری اسرررلامی را در پروند ندارد و در
تاریخ مکاصرر ،حرکتهای انقلابی ماندگاری دارد .او تحت تأثیر شخ یتهایی چون احمدزاد  ،جزنی
و اشررف ،دو جلد آخر را مینویسد .بیشترین حوادث داستان این دو جلد ،شکلگیری و مبارزة فدائیان
خلق را در بردارد.
نویسرررنرد برا گفتمان ماهبی حاکم در ده  00و  30کنار میآید و برای بقای خود و آثارش ،آلنی
عارفی را خلق میکند که نمادی از خودش باشرررد .اما آلنی حتی از خالق خود نیز عبور میکند و در دو
جلد آخر رمان ،مبلغ آرمانی میشرررود که از اصرررول گفتمان چپ چهگوارا الگو گرفته اسرررت .آلنی که
مخالف حرکتهای آنارشریسرتی اسرت ،با تغییر مسریر ،نه تنها خود اسرلحه برمیدارد و دست به ترور
مخالفان میزند ،بلکه برای جوانان اسررلحه تهیه میکند و آنان را تشررویق به قیام می کند .او گفتمانی را
میسازد که میتوان آن را «گفتمان چپ تأثیرگاار در تحرکات مردمی و انقلابی» در این دو دهه نامید.
 -3-4سطح تبیین

ابراهیمی ،رمان سره جلدی آتش بدون دود را به سرفارش یکی از دوستان تود ای خود ،بکد از پیروزی
انقلاب مینویسررد (ابراهیمی .)213 :1332،این سرره جلد در  1331به چاپ میرسررد .چهار جلد بکدی،
در  1331منتشررر میشررود .او در آخر جلد هفتم ،ادعا میکند که سرره جلد اول را قبل از انقلاب و در
سررال  1332با نام درخت مقدظ 1چاپ کرد اسررت (ابراهیمی ،1333 ،ج )400 :3ولی همسررر او در
 .1در کتابخان ملی چنین کتابی ثبت نشد است.
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م راحبهای میگوید این اثر قبل از اینکه به صرورت کتاب منتشرر شود ،به صورت مجموع تلویزیونی
به نمایش در آمد اسررت (رجایی .)130 :1312 ،بنابر چنین ادعایی و زمان سرراخت و پخش سررریال
( ،)1334این رمان ،نمیتوانسرررته در سرررال  1332چاپ شرررد باشرررد .این که چه عوامل اجتماعی و
ایدئولوژیکی در شررکلگیری دور اول و دوم این رمان نقش داشررته اسررت ،زمین اصررلی بحث در این
بخش است.
 -1-3-4عوامل اجتماعی :روابط قدرت موجود در شکلگیری گفتمانهای رمان

الف .زمان انتشررار دور اول رمان :حتی اگر سرره جلد اول این رمان بکد از انقلاب نوشررته شررد باشررد،
بسرتر اصرلی وقای و شرخ ریتهای داستان از فیلمنام آتش بدون دود که در سال  1334نمایش داد
شررد ،اقتباظ شررد اسررت .تاریخ حوادث دور اول رمان ،از زمان قاجار تا زمان «انقلاب سررپید» اسررت.
مردمی که در جنگ و گریزهای خود از دو سرروی حکومت مرکزی و تزار روظ کشررته میشرردند ،در
داخل روسررتای خود نیز از سرروی روسررتاهای اطراف تهدید میشرروند و همینطور اربابان هم از آنان
بیگاری میکشرند .اصرل اول از اصول شش گان انقلاب سپید ،شکار شخ یت اول داستان ،یکنی الغای
قرانون اربراب رعیتی اسرررت(ابراهیمی ،1333 ،ج .)130-133 :1او بکد از مرگ پدرش ،زمینها را بین
رعیت تقسیم میکند.
ب .زمان انتشرار دور دوم رمان :نگارش ادام رمان در سال  1301شروع و تا  1331ادامه دارد .اگر
چه در سررالهای  1300تا  02زمان اوج قدرت حزب تود به خاطر همسررویی با انقلاب -باهدف کنار
زدن جبه ملی -اسرت ،ولی از اردیبهشت سال  1302که دادستانی کل انقلاب اسلامی به صورت قانونی
این حزب را منحرل (بینرام )2 :1302 ،و عد ای از سرررران حزب را محاکمه و اعدام میکند ،تا اواخر
این دهه ،زمان فروپاشری حزب تود در ایران اسرت و بسریاری از سران حزب ندامتنام خود را امضا
میکنند و یا اعدام میشرروند (ن : .آبراهامیان 211 :2003 ،و  .)301 -314در کنار این واقکه در داخل
ایران ،فروپاشری اتحاد جماهیر شروروی و رنگ باختن شرکارهای کمونیستی در سطح جهانی صورت
میگیرد.

1

 .1این جنبش از سال  1113با روی کار آمدن گورباچف شروع و با شکست کمونیستها در لهستان ( )1111ادامه مییابد و
با برداشتن دیوار برلین و فروپاشی دولتهای کمونیست در آلمان شرقی ،چک و رومانی به دور تند میرسد .در سال ،1111
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در چنین موقکیتی دیگر رمران ابراهیمی با تکریف و تبلیغ آرمان کمونیسرررتی حزب تود خریداری
ندارد .بنابراین ،نویسررند بیشررتر به تدوین تاریخ مبارزات عملیات چریکی گرو های چپ میپردازد که
بکدها با تمسررک به انقلاب کوبا و جنبشهای ارنسررتو چهگوارا1و فیدل کاسررترو ،به جنبشهای چریکی
کوهستانی مکروف شد (ن : .جزنی.)140 -133 :1112 ،
 -2-3-4تحلیل روابط قدرت احزاب سیاسی معاصر در رمان

گرو فردائیان خلق ،بکد از جدایی جزنی از حزب تود  ،با ائتلاف گرو سررریاهکل (جزنی) با احمدزاد
در سرال  1330تشکیل میشود .اتحاد این دو گرو باعث شد زمانی که هم گرو ها یا در خواب بودند
و یا کاملاً نابود شررد بودند ،شررورشهای پراکند ای در ده پنجا برپا کنند .آنها علاو بر حزب تود با
گرو های ملیگرا مخالف بود و افکار و اعمالشررران را نقد میکنند (ابراهامیان .)000 :1333 ،فدائیان،
مائوئیسرتها را نیز قبول نداشرتند و جنبش چریکی شرهر و روستا را تز اصلی خود میدانستند .جزنی،
خرد بورژواها از جمله برخی روحانیان را رقیب اصررلی پیشرراهنگ برای رهبری انقلاب میدانسررت.
بنابراین عقید داشرت که باید با عمل و کوشرش کاری کرد که دسرتههای پیشرو از گرو آنان پیروی و
پیشراهنگیشران را تأیید کنند (خسرروی .)44 :1310 ،ابراهیمی از ابتدای جلد چهارم ،قهرمان داستان را
بنا بر تز رهبران فدائیان خلق ،بازسررازی میکند .زمان رویارویی آلنی با قلیچ بلغای ،آلنی سررکی میکند
این شرخ یت ماهبی را تحت کنترل خود در آورد (ن : .ابراهیمی ،1333 ،ج )31 :4و تا آخر داستان،
نواب صرفوی (نایب صروفی) نیز که نمایندة گرو فدائیان اسلام است ،بر طبق تز بیژن جزنی شخ یتی
خرد بورژوایی اسررت که تحت هدایت پیشرراهنگ عملیات چریکی ،یکنی آلنی اسررت .نواب از طریق
قلیچ بلغای با آمان جان آبایی ارتباط دارد و تمامی مهمات را از پادگان خراسان میگیرد.
نویسرند  ،درحالیکه کمونیسرت و یا چپ بودن شرخ یتهای چریک داستان را حفظ میکند ،با
سرماجت سرکی در دور کردن این افراد از وابسرتگی به حزب تود دارد و درسرت برعکس ،کسانی را
تود ای میداند که مانند پیشرهوری وابستگی او به شوروی حتمی است و مدتی باعث جدایی گوشهای

اسلوونی و کرواسی از یوگسلاوی جدا میشوند و روسیه و اوکراین اعلان استقلال میکنند و اتحاد جماهیر شوروی از هم
میپاشد.
 .1برای شناخت بیشتر این شخ یت ن : .دبر 11-130 :1333 ،
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از ایران میشررود .نویسررند به بزرگنمایی وقای مربوط به افرادی چون او میکند که باعث تجزی ایران
شد اند (ن : .ابراهیمی،1333 ،ج  201 :3و ج.)23: 0
نتیجهگیری

در این مقاله به تحلیل متن رمان آتش بدون دود براسررراظ سررره سرررطح نۀری تحلیل گفتمان انتقادی
فرکلاف پرداخته شرد تا نحوة تاریخسرازی نویسرند بررسری و تحلیل شود .در بخش توصیف میتوان
گفت که نویسرند با گرایش های سریاسری و اعتقادات حزبی ،به گزینش اسرامی ،صفات و چینش آنان
برای تلقین تفکر و منش سریاسری خود دسرت میزند .همچنین با غیرسرازی و نسبت دادن کنش های
ضررردمردمی و غیراخلاقی به گفتمان مخالف -که اکثراً در جایگا ماهبی قرار می گیرند و یا اسرررامی و
القاب دینی دارند -به برجسرته کردن شرخ ریتهای ضدماهبی داستان می پردازد که تمامی کنش های
این گرو غیرمراهبی برای آرامش و اعتلرای طبقرات پایین اجتماعی و زنان صرررورت می گیرد .تقابل
اسرامی ،صرفات و کنشهای شخ یتها در سه جلد اول به تقابل سه گرو سیاسی تاریخ مکاصر ایران
در چهار جلد بکدی میانجامد که جنبشهای چریکی چپ ،سرررآمد تمام جریانات س ریاس ری این دور
هستند و تمامی کنشهای داستانی به این گرو اخت اص دارد.
در سرطح تفسیر میتوان به این مهم رسید که ابراهیمی با هدف ایجاد محبوبیت برای گرو چریکی
داسرتان ،تمامی قیام های جنگلی در دهه های سری تا پنجا را به شرخ ریت اصرلی داستانش که فردی
ضررردماهبی و آموزشدید جنگ های پارتیزانی آمریکای لاتین اسرررت نسررربت می دهد .او با مکرفی
قیامهای مکروف و آوردن اسررامی تاریخی در کنار شررخ ریتهای داسررتانی ،این قیامها را به دو دسررته
ماهبی و چپی تقس ریم میکند .شررخ رریتهای اسررلامگرا در چینشرری ماهرانه در داسررتان ،با پشررتیبانی
گرو های چپ دسررت به عملیات میزنند .سریر کنشهای آلنی به عنوان پیشرراهنگ گرو های چپگرا،
به شخ یتهای تاریخی چپگرایی چون گلسرخی ،جزنی ،احمدزاد و اشرف نزدیک میشود.
نوع رابط نویسرند با حکومت و حفظ اعتقادات شرخ ی و نوع انتقال آن در داستان مسئل اصلی
در سررطح تبیین اسررت .وقای داسررتان با باورهای ذهنی نویسررند گر میخورد و پیش میرود .در سرره
جلد اول تمامی وقای به نف شرکارهای تند کمونیستی و حزبی پیش می رود و از جلد چهارم ،نویسند
در پی اثبات نقش برجسرررت چپی ها در نزدیک کردن جامکه و افکار مردمی به جنبش عۀیم مردمی در
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سرال پنجا و هفت است .او با نگارش چهار جلد آخر ،به سهمخواهی از تاریخ مکاصر ایران می پردازد.
گفتمان مورد تأیید ابراهیمی ،تنها تود ایها و چپهای مبارز دهههای بیسرت تا پنجا نیسرت ،بلکه یک
اعتقاد جریانسراز ضرد غربی و ضد ماهبی تاثیرگاار انقلابی است که بیشتر در آرمانهای فداییان خلق
تبلور مییابد .همانطور که آلنی نیز ،یک شررخ رریت داسررتانی نیسررت؛ او یک جریان و یک قدرت
مردمی اسررت که به خواسررت نویسررند در چهار جلد آخر نمادی از یک «جریان مبارز چریکی چپ»
است که تمامی اتفاقات سیاسی و اجتماعی ده نزدیک به انقلاب را هدایت میکند.
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