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 آتش بدون دودرمان بررسی چگونگی تاریخ سازی نادر ابراهیمی در 

 فرکلاف یسه سطح یالگو براساس
 1افسانه میری

 2 یدکتر محمدجواد مهدو

 3دکتر شهلا شریفی
  4دکتر بهروز محمودی بختیاری 

 دهیچک

فرکلاف، از « تحلیل گفتمان انتقادی»براسررراظ نۀری  ایم ، سرررکی کرد در پژوهش حاضررر

در قبال تاریخ سیاسی  گیری سریاسری اوو موضر نادر ابراهیمی های ایدئولوژیک جانبداری

ل وچاپ سه جلد ا نیب یخیبا توجه به تحولات تار یمیابراه نادررمزگشایی کنیم. مکاصرر 

و  رانیمخالف در ا یهاو انحلال گرو  یریدستگ یکنی(، 1331) ی( وچهار جلد بکد1331)

در چهار جلد آخر  یسازتاریخدر سطح جهان، دست به  یستیکمون یرنگ باختن شرکارها

هدایت و  هب ،داسررتاندر  یدیجد یگفتمان یفضررا جادیو با ا زندیم آتش بدون دودرمان 

 یهاکیچر زند. اودسرررت می مردم انیدر م غالب یدئولوژیرافکرار و براورهرا و ا کنترل

مدار و قهرمان داستان قلمداد قدرت یهاتیمکاصرر را شرخ  خیتار سرتیگرا و کمونچپ

و پنجا  را با چهل  یهادهه یزانیپارت یهاو جنگ یاسررریتحرکات سررر یو تمرام کنردیم

 جادیاز ا ،یجانبدار نیا یو القا هیرتوج یو براا .گرااردیم شیگرو  بره نمرا نیا تیرمرکز

. کندیمخالف اسرررتفاد  م یهاگرو  یهاکنش  حاف عامدان ایو  ییتضررراد و تقرابل مکنا

نۀر خود  ردمو یاسیگرو  س گرا،یگرا و ملاسلام یاسیس یهاگرو  یسازتیریبا غ نیچنهم

   .سازدیرا برجسته م

آتش بدون دود، نادر  ،یسرررازتاریخ نورمن فرکلاف،  ،یگفتمان انتقاد لیتحل ها:واژه دیکل
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 . مقدمه1

تش بدون آرمان  یبر رو «یگفتمان انتقاد لیتحل»نورمن فرکلراف برا عنوان  هیرپژوهش برطبق نۀر نیا
رمان از  پایری اینری، بلکه تأثسرررند ینو یتا نه تنها اعتقادات فرد گرفترهصرررورت  یمینرادر ابراه دود

 نیز آشکار شود. زمان خود یاسیو س یفرهنگ ی،اجتماع اوضاع

آتش متن رمان  انشحاصررل از خو یهاد و در آن دا اسررت یلیو تحل یفیپژوهش توصرر نیا روش

فرکلاف  یمدل سررره سرررطحبر اسررراظ  00و  30های اطلراعات تاریخی دهههمرا  برا د را بردون دو

و  ریا تفستا ب ایمکرد  یبنددسرته رمان یهاتیدر کنش و گفتار شرخ ر یزبان یهاو نشرانه یبندطبقه

 یررسبه ب (:فی. در سطح اول )توصمیابیمتن دسرت یهاهینهفته در پس لا یدئولوژیها به نوع اآن نییتب

ح . در سطپردازیممیساختار متن سطح  تی( و در نهای)سراختار نحو یسرطح واژگان، سرطح دسرتور

 ریدرگ یهافتمانگو نوع  هافرضشیپ ،یخیو تار یمتننیببافت  ،یتیبافت موقک، (ری)سررطح تفسرر یبکد

و  یعوامل اجتماعیی دربارة هابه پرسررش(، نییو در سررطح آخر )سررطح تب کنیممی یبررسرررا را ماج

دهیم. خ میو رمان در آن شررکل گرفته پاسرر بردیدر آن به سررر م سررند یکه نو یروابط قدرت اجتماع

 .  دهیممیر قرا یمورد بررس را سند یوگااری نو تاثیر یریرپایتأث ،مبارزاتنوع  ها،یدئولوژیا نیچنهم

 مسئله پژوهش .2

با ه است، داشت یستیمارکس لاتیعضرو حزب تود  بود  و تما یکه قبل از انقلاب و در نوجوان یمیابراه

انقلاب، ادامه رمان  هیاول یهادر سرررالگرا، های مترقی چریک چپاز مرام و باورهای گرو  یریرپایتأث

 اول انقلاب یهادهه یاسیبسته بودن جو س لیبه دل او .1نویسدی میاسیو س یخیتار یخود را در بسرتر

 شیبه نما یطور یداسررتان یهاتیخود را در قالب داسررتان و نوع کنش و گفتار شررخ رر یهادگا ید

واند از خوانند  بت گرینشررود، و از طرف د ختهیبرانگ یگفتمان ماهب تیحسرراسرر یکه از طرف گااردیم

جسرررته با برنویسرررند  . ابدیو نۀراتش را در دیعقا و،و نمادگونه ا یچند وجه ،یرمز انیب لیتحل قیطر

را  خود یو اعتقاد یاسیس یمکاصر، باورها خیچپ در تارهای ی گرو کیو چر یاسیکردن حرکات سر

                                                           
نامه نوشته شد  و از به صورت فیلم 1332چاپ شد  است ولی اید  اصلی داستان سال  1331اگرچه این رمان در سال  .1

و به خاطر استقبال  شودیماز رسانه ملی پخش  34و  33های که در سال شودیمروی آن یک سریال تلویزیونی ساخته 

 . این مورد در بخش تبیین به تفضیل پرداخته شد  است.رساندیم نویسند  آن را به صورت رمان در آورد  و به چاپ ،مردمی
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ژوهش حاضر در رد  اسرت. پثبت و ضربط ک شرهیهم یمکاصرر برا یهارمان نیتراز مکروف یکیدر 

 دگا یبرحق جلو  دادن د یبرا یمینشان دهد که ابراه یگفتمان انتقاد لیصردد اسرت با اسرتفاد  از تحل

هدف اصرلی از این تاریخ سازی در  زد  اسرت. یسرازخیرمان دسرت به تار نیخود، در ا کیدئولوژیا

ان گفتمدرجره اول ترأثیرگرااری بر افکرار و براور نسرررل بکد، برای قبولاندن نقش اصرررلی و محوری 

 گرای پهلوی بود  اسررت.در آگاهی مردم و هدایت آنان در مقابله با حکومت غرب گراهای چپچریک

 . پیشینه تحقیق3 

فرکلاف  یگفتمان انتقاد هیبنابر نۀرر از رمان مورد بحث را به غی مکاصرررر یداسرررتان متونمقرالراتی که 

زاد  (، قبادی و آقاگل1310زاد  و گرجی )(، قاسررم1311) نگرایدی و داند، عبارتند از: قباکرد  یبررسرر

و  گررانرهی ی(، جواد1312) گرانی(، بهبهررانی و د1311) ی(، گرج1311) گرانیو د ی(، حررداد1310)

یه نۀراین اسرراظ راگر چه ب(، این مقالات 1314(، قربانی )1313) گرانی(، احمدی و د1312) یصررحف

ط در سررطح آثار فق نیاز ا یتکداد یو حت اندیفضررک اریبسرر ریفسررو ت نییدر بخش تباند،  نوشررته شررد

ان گیری رمهای غالب زمان شررکلو به کاوش در اتفاقات سرریاسرری و گفتمان اندکرد  کار یفیتوصرر

 ییهاوهشپژاند. بندی واژگان سریاسری موجود در متن پرداختهآمارگیری و دسرتهاند و فقط به نپرداخته

(، علوی مقدم و 1311نوری و رضررروانیان )اند عبارتند از:  انجام شرررد آتش بدون دود تیکه با محور

ها، مستقیماً از الگو و نۀری  تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف (. هیچ یک از این پژوهش1310پورشرهرام )

وجهی به اند و تاند. این مقالات بیشتر بر سه جلد اول رمان تمرکز کرد اسرتفاد  نکرد  روی این رمانبر 

 اند. سیاسی و تاریخی شدن چهار جلد بکدی نداشته

 ها. تحلیل داده4

گرای مایکل هلیدی به کند و با اسرررتفاد  از دسرررتور نقشفرکلراف رویکردی متن محور را انتخاب می

ای اعتقاد دارد که طی آن تحلیل متن همرا  با پردازد. البته او به تحلیلی میان رشرررتهمتن می تحلیل زبانی

تحلیرل اجتمراعی صرررورت پرایرد. او برای هر رخداد ارتباطی، سررره بکد متنی، رفتار گفتمانی و رفتار 

 است.  قائلاجتماعی 
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ساختاری زبان و تحلیل : توصیف-1 :گیرداو در سره سرطح انجام می یبر این اسراظ، روش تحلیل

عث که با یو توضیح روابط موجود در بین فرایندهای ی: بررسرتفسریر -2. متن یخ روصریات صرور

و ژانرهایی که در تولید و م ررررف متن  تحلیل  گفتمان) دشرررونتولیرد و در  گفتمران مورد نۀر می

عناصر ین بضیح رابط  ی و توجتماعبررسری رابط  بین تکامل و بافت ا: تبیین-3اند(. بندی شرد مف رل

گفتمانی و اجتماع، در حین توجه به پیشرررین  فرهنگی آن گفتمان )رفتار گفتمانی، نۀم گفتمانی موجود 

کند( و پیامدهایی که این امر برای رفتارهای اجتماعی را بازتولید و یا به عکس، سرراختاربندی مجدد می

   1(.122 -123: 1312 و یورگنسن، 14: 1313تر به همرا  دارد )افخمی، گسترد 

 فیسطح توص -4-1

که به سه  شودیمتن، پاسخ داد  م کی یصور یهایژگیفرکلاف با توجه به و سؤالاتسرطح به  نیا در

و نوع  هاتیواژگان، شخ  نشیبه گز شتریب که شودیم 2یبنددسته یو ساختار ینحو ،یسرطح واژگان

 متن توجه شد  است. نیو نماد یاستکار یهاجنبه و آنان  رابط

؛ گالان نمایندة گرو  نوجو و سنت شکن با یاشولی حسن  یداستان تیبا تقابل دو شرخ ر داسرتان

تمام  در وستهیپ یریچون زنج داسرتان، تضراد عناصرر. شرودیشرروع م نمایندة گرو  متحجر و سرنتی

را  سند ینو دییتأ ردگفتمان مو  شراخ ر توانیتقابل اسرت که م نیو تنها با در  ا وجود دارد هامؤلفه

 شناخت. 

 واژگانی  -4-1-1

را با  شیمثبت و نواند یهاتیو شخ  یماهب یهاداستان را با اسم یمنف یهاتیاکثر شخ  سرند ،ینو

« و آلا... اشررای ،یمارال، ملان، آرپاچ ،یگالان، سررولماز، آلن ،یچون». کندیمی بنددسررته یمحل یهانام

ضرردماهب  ایو  یرماهبیغ یمردم دوسررت و البته خط مشرر ،خوا کار، عدالتهسررتند درسررت ییهانام

محمد، حاج آشور، عثمان تاج محمد،  یدرد بند،نهینقش ارمحمدیحسن،  یاشرولی ن،یشررف الد»دارند. 

و از  یماهب شررراتیمنفکل با گرا ایکار و گنا  یافراد...«  یآنرا مراد، عثمران خرادم عثمران و حاج برد

                                                           
 233تا  103بندی رجوع شود به ترجمه کتاب تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکلاف صفحات برای شرح کامل این تقسیم .1

سی شد  و به چاپ ( مجله جستارهای زبانی برر43)پیاپی  3ای جداگانه در شمارةبخش ساختار متن این رمان در مقاله .2

 رسید  است.
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 ان هستند.خودش یبرا ییایاز مواهب دن یمندبه فکر تسلط بر مردم و بهر  شتریکه ب یسرنت یهاخانواد 

 ها و لااقلنام تیاکثر یول رند،یگیقرار نم هایبنددسررته نیداسررتان در ا یهاتیشررخ رر  چند، هم هر

به ندرت،  ،یماهب یهانام یدارا یهاتی. شخ رندیگیدو گرو  قرار م نیقهرمانان و ضردقهرمانان در ا

در حال احداث « مارال»و  «یآلن» کهییدرجرا. بره طور مثرال، دهنردیانجرام م یو مردم یاخلراق یعمل

 ةاربه اش «اوریمن ور خدا»به نام  یهستند، شخ  رانیجوانان در سرراسرر ا یبرا یورزشر یهاباشرگا 

   .(31: 3،ج1333 یمی)ن. : ابراه پردازدیفساد م یهاخانه لیشا  به تشک

بل تأمل ، قانیز رمان یخیو تار یدر بخش داسررتان ،یدر برابر فاعلان اجتماع سررند ینو یریگموضرر 

 وار است. است سند یخاص نو یدئولوژیا ادیها، بر بنفاعلان گفتمان فیانتخاب واژگان در توص است.

 یمذهب یهاتیشخص -

ن، ج .شوندیوصف م یاز زبان راو ایداستان و  یهاگودر گفت ،یمختلف قطب ماهب یهاتیشرخ 

دودوز   گر،لهیگو، حدروغ اکار،یباز، ناجوانمرد، رحقه مار،یب شهیدرماند ، هم ض،یمر ف،یکم عقل، ضرک

صررفات  ،شررکوریو ب عاطفهیب م،یانداز، عقتفرقه س،یفاسررد و کاسرره ل ،یاعقد  رمنتخب،یغ ةندیباز، نما

 نیدیبچه ندارد که درد تو را بفهمد. آ نیدیآ یاشولی»: اسرت اولسره جلد در  روانشرانیو پ هایاشرولی

 اف،ان یب عاطفه،یب روح،یمثل آن درخت است؛ ب نیدیها را بفهمد. آکه درد دل انسان سرتیانسران ن

 (212)همان: ...«  شکوریب

اهل، افسررررد ، نا اعتبار،یکم تحمل، ب ،مسرررتبد ،گو، فحاشدروغ س،یابل ؛در جلرد چهرارم تا هفتم

کش، فنگو ت یاغی، تکره گوشرررت دعراخوان، د یربر ایرعزادار، خراموش، ورد خوان و از دن شرررهیهم

 ،اماقی ملا ،ندبنهینقش ملأاست که به  یصرفات یمسرلمان  متک رب  تندرو، آشرفته و ع رب، بندشرشرلول

 ادهایفر نیا»شود: داد  مینسبت  یآلن یو آرتا، پسر ماهب ی )نواب صفوی(صرفو بینای، بلغا یاشرولی

توسررت من  نیاز اصررول د لیدلیب ی... اگر فحاشررزندیتو حالم را به هم م لیدلیب یهاییگوو دشررنام

 یهاشررنامد، به انسرران اسررت یحرمتبی کو  کهمثل تو را  یتو شرروم تا بتوانم مرد نیبه د نیمتد لمیما

 .(114: 3ج همان،) «بدهم کیرک
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 (انیگرا)غرب گراهایمل -

. ندکمیها را از قهرمانان داستانش جدا گراملیخودنما، ارباب، مرفه و...  ،یرمردمیبا صرفات غ سرند ینو

 ،یمی)ن. : ابراه هاسررتیرانیاچون پان ییگراهایبه دکتر م رردق اسررت تا مل سررند یتهاجم نو شررتریب

 (141 -213: 0،ج 1333

رعیت ؛ ، نره مردی از میان مردم کوچه بازار و کنار خیابانمردی بزرگ بود از خیرل بزرگراندکتر م ررردق، 

ارباب روسررتایی نواز دادخوا  بود، روسررتایی دل سرروخت  گرسررن  واماند  در کمرکش را  . پرور بود، رعیت نبود

؛ اما مردمی ملی بود... مرفره در پرتوی نور، پرورش یرافتره بود؛ کارگر بیمار پسرررتوهای تاریک و کور نبود. نبود

ر سر که بهای آسیا و آفریقا، سردار بود م دق؛ اما مرد  آنمنجی شررق، آرمان خوا  بزرگ، بیدار کنندة ملت. نبود

؛ رخی ابدی بودای تاریخی بود، نیمآسا بود، پیکر م دق، کبیر بود، عۀیم بود، غول... دار بسرپرد، نبودکار، سرر به

های جنگلی، به خار و خاشرررا  محتاج اسرررت... به کوچکهای بیابانی، به هایی، به خرد امرا ملرت، در لحۀره

 -101: 0، ج1333 ،یمی)ابراهای که دردمندی... ای که تشنگی، زخم خورد ای که گرسرنگی بداند، تشرنهگرسرنه

101) 

 یو روابط نحو یسطح دستور -4-1-2

 طیشرا رمان با یهاتیروابط شخ  ایاتفاقات  ةشد یرمزگاار یدستور یهاقسرمت، صرورت نیا در

 .شودیم یمتن، بررس دیتول یو مکان یزمان

 مسلط ناو مشارک ندهایفرا -4-1-2-1

 ها را انتخاب کرد  تا بتواند دانش وو هدف آن تیموقک یبه اقتضرررا یمیکه ابراه یکیدئولوژیا امکانات

 یبنددسته «فیتوص»و « رخداد»، «کنش»  در سه مقول، کند ییاعتقادات خود را به خواسرت خود بازنما

 ،بردیکار مچپ به یکیچر  یوقا یگر را براکنش یو دارا یجملات کنشررر ،یمیابراهاسرررت. شرررد  

را عمداً  هاگر آنکنش ای ردیگیم د یناد یبه کل ایرا  انیگراو اسرررلام گراهایمل یهراکنش کرهیدرحرال

 .دهدیگرا نسبت مچپ یهاکیآن حوادث را به چر ایو  کندمی یمخف
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 (گراهایکردن صنعت نفت )به منظور انکار مل ی. نهضت ملالف

که به دنبال آن   1کارگران شرررکت نفت آبادان اعت ررابتوان اولین کنش برجسررته در رمان را می

، بیان کرد. نویسند  برای انکار ملی شد بیت رو 1321اسرفند  21شردن نفت در مجلس در  یمل  حیلا

ه ساز را بگرایان در بین داسرتان، این حرکت سررنوشرتملیشردن صرنکت نفت به دسرت م ردق و 

و  گر کیو نه...گردانندگان  ستیو ب  دیهزار و س کیاواخر سال  در»: دهدهای چپ نسربت میگرو 

را ف یاعت رراب عموم کیکه در آبادان و خرمشررهر، کارگران نفت را به  روابسررتهیکوچک جوان چپ غ

   (134-133: 0)همان، ج...« خواندندیم

 (  انیگرا)به منظور انکار اسلام 21342پانزدهم خرداد  ۀواقع یکی. مبارزات چرب

گرا است. البته نویسند  ادعا های چپبه گرو  1342کنش بکدی نسربت دادن واقکه پانزدهم خرداد 

های چپ چریک و با یک عملیات منۀم و سررازماندهی شرررد  کند این کار از قبل به دسررت گرو می

به نام  بکداًاند که چپ بود  یهاگرو سررراز اصرررلی این تحرکات مانند کنش قبلی، ه و زمینهانجرام گرفت

 های مخالف چپ، م ادر  شد  است. گرو 

کوچک،  یهارا درخواسرررت کرد. تۀراهرات پراکند  با گرو  یعموم جیآن بسررر گریبرار د مرارال،

و بلافاصله  کردندیآتش را به پا م 3یپنج نفر یهابود که گرو  یطور اتیشد...طرح عمل یسرینوبرنامه

هر شرر نیو چند رازیدر تهران، اصررفهان، شرر بیترت نی... هرروز صرردها نفر به اکردندیمکرکه را تر  م

 گریبار د یپانزد  خرداد سررال چهل و دو مارال و آلن امیاز ق بکد. سرره روز شرردندیم ریدسررتگ گرید

 (  13 -11: 3)همان، ج.« شدند ریدستگ

 گرو ( نیپنجا  )به منۀور برجسته کردن ا  در ده انیفدائ یکیشاخص چر یها. کنشپ

گراها، گراها و اسلامهای مکروف سررنوشرت سراز تاریخ مکاصرر به دسرت ملیدر کنار انکار کنش

های شاخص کند و آن بسترسازی تمامی وقای  داستان با کنشنویسرند  از ترفند دیگری نیز استفاد  می

                                                           
های کارگران ایران تحت رهبری حزب تود  و به تحریک شورای مرکزی اتحادیه 1323. این قیام در یازدهم اردیبهشت 1

 (334: 1333آغاز شد. )آبراهامیان، 

 و تبکید آیت الله خمینی از ایران 1342قیام مردم در پانزد  خرداد سال  .2

 (314: 1333نفری بود. )ن.گ: نجاتی،  3تا  3های ، سازماندهی افراد سازمان در گرو 1342 تز بیژن جزنی در سال .3
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 1333ه  پنجا  اسررت به طوری که خوانند  باور کند بیداری و انقلاب مردم در سررال فدائیان خلق در د

 های چپ در ایران صورت گرفته است. تنها با سازماندهی گرو 

 امیق یهاکیاز چر یگروه فرسیو کسی است که خلق: انیبه دسرت فدائ 1333 در 1ویترور فرسر -

ها و او، هم دوبار  نام قیام سیاهکل دوبار  در روزنامهو با کشتن  را به اعدام محکوم کرد  بود اهکلیسر

پاسبان دور زد و »دهد: شرود و هم قدرت و استمرار حرکت این گرو  را نشان میبین مردم برجسرته می

ت و به مل انتیهمسرررتان به جرم خ -کرد...  کیآخرش را به او شررل ریرا هدف قرار داد و تا ت ویفرسرر ماًیمسررتق

 (203: 3)همان، ج « به اعدام محکوم شد... ،یسازمان انقلاب نی، از طرف چندمؤمنکشتن مبارزان 

گرو  مسررلح به  کیمارال و   هنگام حمل سررند ینو: 2خلق انیعنوان تز فدائها بهسرررقت از بانک -

 یهاکیچر انیبه جر میرمسررتقیصررورت غبه یول دیگویگرو  نم نیا یدر مورد اعضررا یزیبانک چ

 تسیکه ن کی...حسرابدار گفت: به هرحال، هرچه باشد، چر»: کندیها اشرار  مخلق در سررقت بانک یفدائ

به  انتیبه تو بابت خ یپسرررم، کسرر یزینگیرا برن یکار کن که سرروظ  ن کسرر یبانو گفت: طور مارال !سییر

 (400 -401)همان:  «دهدینم اقتینشان ل ،یمبارزان را  آزاد

 کاسترو( دلیگوارا و فچه ةوی)ش نیلات یکایآمر یکیچر ةویبه ش انیآموزش فدائ -

تم، آن وقت که رف اًیفقط درظ نخواندم، رسم مبارز  آموختم. ثان نیلات یکایاولاً که من هفت سرال در آمر -»

ها را  و رسرررم که جوان سررتی[ نیمگر دسررتورالکمل خود تو لآلن ..وقت سررفر بود. حالا وقت جنگ اسررت.

مال  هیامر دارد. اعلام نیاز من اعتقاد بر ا شیب  3بله...مارال...مارال بانو  - رنرد یبگ ادیررا  ینوردو کو  یرانردازیت

 (  31)همان: « اوست

دوران به دسرررت  نیدر همکه  یکیو چر هرا، ترورهای انقلابیدر برابر برجسرررتره کردن این کنش

و حتی نام شررخص ترور  کندیمبیان  گر و فاعلبدون ذکر کنش ،ردیگیصررورت م یاسررلام یروهاین

د نه شررو انیرخداد ب کیعنوان فقط بهدهد تا این واقکه تنزل می 4شررد  را تا حد مورخی صرراحب نام

 کاخ در -بود شهر  اسلام با عناد به که –نام صراحب یو چهار، مورخ سرتیسرال ب یروزها نیآخر در»: 3کنش

                                                           
 بود. 1343فرسیو مجری اعدام مبارزان سیاهکل در سال  .1

 .13: 1333برای اطلاعات بیشتر ن.  : اشرف،  .2

 شود.می کند و در این عملیات چریکی کشتهمارال بکد از کشته شدن آلنی، به بانک حمله می .3

 .شودیماین مورخ صاحب نام احمد کسروی است که ترور او از سوی ماهبیون هم محکوم  .4

 یرد. گیانجام مرمان  یدر صفحات بکد آنبا هدف نقد  زین انیگرارخداد و نسبت دادن آن به اسلام نای .3
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گراها هم فقط در سررطح توصرریف )آن هم با نگا  منفی( ملی .(233: 3)همان، ج« کشررته شررد دادگسررتری

 ابان؛یمردم کوچه بازار و کنار خ انیاز م یبزرگان، نه مرد لیربزرگ بود از خ یم ررردق، مرد دکتر» مراننرد:می

 .(101 -101: 0ج همان،)« نبود یبود؛ اما مردم ینبود.... مل تیپرور بود، رعتیرع

 ضمایربا  یانرهیحاش و یسازبرجسته -4-1-2-2

و او را در با شخ یت داستان که این لفظ را  دکنیسو مهم ند یگوناخواسرته با شرنوند  را « ما» ریضرم

شررخ رریت مارکسرریسررت که  کندیبه مخاطبانش القا م رایز ،دهدیمدر یک جبهه قرار  بردیمبه کار 

که  یاسرت که هرگز مقلد را  و رسم مرد نیما در ا ارزش» :افکارشران اسرت انیدر ب هاآن ةندینما داسرتان،

  جبه یسررازعنوان برجسررتهبه« من» ریضررمطور همین (103: 1)همان، ج  «میانبود  م،یادانسررتهیبزرگش م

اسررت که  ]آلنی[خلق من  نیا»: 1مخاطب جلو  دهد اتیهیاز بد یکیرا  ند یگو یباورها تواندیم یخود

 (121: 2)همان، ج« کشدیبار صدها سال درد و مرض را به دوش م

در مورد برای غیرسرررازی ها های مخالف، ضرررمایر او و آنبرعکس، برای به حاشررریه راندن گرو 

که  یگرید یمثل هر ماهب ]یبلغا یاشررولی[اومسررلماً دروغ گفته.  -: »شررودیم انیب یماهب یهاتیشررخ رر

: 3ج ن،)هما.« کندیهموار کردن راهش استفاد  م برای دروغ از – ارمحمدیو  نیدیآ یاشرولی مثل – شرناسرمیم

رف ح هاآننتوانسررتم با لباظ خودم با  یجز نجات صررحرا اعتقاد ندارم...وقت یزیچ چیبه ه ]آلنی[من  -( »101

 (344: 3)همان، ج...« مردندیها مو بچه گاشتینداشتم. زمان م یا. چار دمیرا پوشها آنبزنم، لباظ 

   ریسطح تفس -4-2

این باور نادرسرت است که فاعلان در گفتمان مستقل هستند. این مرحله،  ةکنندتفسریر، ت رحیح  مرحل

مرأخوذ از عقل سرررلیم و مندرج در  ةنراشرررد هرای تبیینفرضوابسرررتگی کنش گفتمرانی را بره پیش

 (.244: 1331کند)فرکلاف، ای و نوع گفتمان بیان میزمینه دانش

 ریثأتحت ت کهنیبر ا، علاو دهد که یک اثرتفسررریر نشررران می اسرررتفراد  از سرررازوکارهای مرحل 

ش زمان نگار یو فرهنگ یاجتماع ،یاسررریسررر یهاتیموقکتحت تأثیر  ،دارد قرار سرررند ینو یدئولوژیا

                                                           
 یهاتیشخ  ی، برا«بزرگانت مثلاً نیا» ایو « تو یخدا نیا» یهااز نسربت ،یعموم یمقدسرات و باورها ریتحق یاو برا 1.

 یسررتیگفتمان مارکسرر ةندیخلق، به نما« خلق من اسررت نیا»  به طور مثال در جمل ی. ولکندیاسررتفاد  م یگرا و ماهبسررنت

 .شودینسبت داد  م



 دومجستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                          شمارة                                   141

 

به  دنیرسرر یبخش، برا نی. در اآن مؤثرندحوادث  یریگدر شررکلها هسررت و این موقکیتهم خود 

 یداخل و خارج داسررتان، ابکاد اناتیجر یریگبر شررکل اکمح یهاو گفتمان سررند ینو یانهیدانش زم

وا، به محت دنیرسرر یمرحله، برا نیا در. شررودیمطرح م و نوع گفتمان یتیمانند موضرروع، بافت موقک

. 2)محتوا( ست ی. ماجرا چ1. میپردازیمطرح شد  م سرؤالبه چهار  وندها،یآنان و پ نیفاعلان و روابط ب

. نقش زبان در 4)روابط(  سرررت یآنان چ انی. روابط م3هسرررتند  )فاعلان( ماجرا  ریدرگ یچره کسررران

 (.222 -223( )همان: وندهای)پ ست یشبرد ماجرا چیپ

 یتیبافت موقع -4-2-1

 توانیرمان، نم یمتفاوت نگارش سررره جلد اول و چهار جلد بکد یهانوع نگرارش و زمان علرتبره

و  افتهیمتفاوت نگارش  ة، در دو دورآتش بدون دودکرد.  ریو تفس یبررس کسرانیهفت جلد را  یتمام

دو  یریگزمان شررکل یو فرهنگ یاجتماع طیبلکه مح دور دو  نیدر ا سررند ینو یذهن ینه تنها باورها

 خیتار یواقک یماجراها با چهارم به بکد،جلد  یماجراهاهمچنین متفاوت اسرررت.  زین قسرررمرت رمان

 .ردخویمگر   رانیمکاصر ا

 در سه جلد اول یتیموقع بافت -4-2-1-1

نوة  ،شررود و با مبارزات آلنیشررکن آغاز میماجرا از زندگی و مرگ گالان اوجا به عنوان فردی سررنت

خوا  یابد و در نهایت به پیروزی او به عنوان نمایندة قطب ترقیگالان بر ضررد خرافات و جهل ادامه می

 .  انجامدو ضد خرافات می

پهلوان  یتی. گالان اوجا: شخ الفالان، آق اویلر و آلنی هستند. سره شرخ یت اصلی این داستان گ

و مقتدر،  یوق تیشخ  نیا. اسرت یبه قدرت بدن یشتمام اتکا ،لهیو قدرتمند در مقابله با دشرمنان قب

با  و ت شبا مرگ زیاو ن یقدرت جسررمانو  شررودیجلد اول کشررته م یدر انتها یالهیقب یریدرگ کیدر 

. دشویم لهیقب لریاوآق یصورت موروث: او فرزند بزرگ گالان اوجا اسرت. بهلریاوآق. ب .شرودینابود م

 رغمیکودکان، عل نیب یماریب وعیشررکن و ضرردخرافات اسررت. هنگام شررچون پدرش، سررنتهماو 

مش را مردو آشرنا شود جدید تا با علم طب  فرسرتدیفرزندش را به شرهر م ون،یو ماهب رانیمخالفت پ

اصله از او ف  -نیدآی ملا –د   یملا کیاند برهاند. مردم به تحرکه به آن گرفتار شد  یبو عاا یاز سرخت

 کهیمردم او را درحال، زیرا ردیمیزودتر از گالان ماو در واق ، د. کنرا تر   دیچادر سرررفترا  رنردیگیم
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از نۀر  ی: آلنیآلن. پ .شررروندیکلام نمو با او هم رندیگیم د ینراد کشرررد،یو نفس م رودیرا  م هنوز

 1321دانشرگا  تهران در سال  یاو در جلو یهایری. درگآوردیاز گالان کم نم یزیچ یقدرت جسرمان

لاش بکد از ت رایدارد، ز یبرتر یاجتماع تیموقکهم  لریاونسررربت به آق ی. او حتکندیرا ثرابرت م نیا

قدرت  . اماشودیبرون انتخاب م نچهیا لریاوآق نعنواآنان به یمردم، از سو یبالا بردن سرطح آگاه یبرا

ا بالا مردم ر صیبا اسرتدلال و برهان روشررن، قدرت تشخ . اواسرت لیقدرت تفکر و تحل ،یآلن یاصرل

 .قدرت اوست نیشدن اعتقاداتش در طول داستان بزرگتر یو هژمون یمردم گا ی. داشتن پابردیم

شررکن در جلد اول در و سررنت ی  ماهبگرو دو :خواهانیو ترق انیگراسررنت انیم یفرهنگ روابط

ود خ یهاقدرت گرو  مقابل خود به آرزوها و آرمان  لیوسرررتا بتوانند هرکدام به رندیگیکنار هم قرار م

و  انیگراسنت یکیبرون عامل نزد نچهیدرخت مقدظ در ا یاز ناورات برا ی. سود اقت ادابدیدسرت 

 یببه قدرت نس دنیها با رسگرو  یدو جلد بکد در. شودیم خوا یشکن و ترقبه گرو  سرنت ونیماهب

بره قردرت مطلقره در مقابل هم قرار  دنیررسررر یخود، برا یو اجتمراع ینیکردن احکرام د یو هژمون

 .  رندیگیم

و در  ییغلبه دارد. داستان در بافت روستا یحیسره جلد اول رمان، بر زبان توضر در یفیزبان توصر

تان را داس  یمنطقه وقا نیمردم ا ةاز زبان ساد کندیم یسک سرند ینو دارد و انیجر نینشرمردم کوچ نیب

 یهاو لهجه شیمانند گو توانینم سررت،یکند. البته چون زبان مردم ترکمن در متن قابل اسررتفاد  ن انیب

. تنها صررراحت لهجه ردیگیگونه به خود مداسررتان زبان ترجمه ،جهت نیآن مانور داد. به ا یرو یمحل

در  یاز وجه پرسررشرر اسررتفاد  .کندیبودن آنان را منککس م تکلفیو ب یبوم ها،تیشررخ رر نیدر ب

کم -». دهدیپنهان در داستان سوق م یدئولوژیتفکر و ا یخوانند  را به سو ها،تیشرخ ر یهاگوگفت

 انمیادل در پنا  به کمک توکل  مادر، چند هزار سررال اسررت که انسرران سرراد  طیقبول شرررا نیاز ا میدیدرد کشرر

 (  31: 3)همان، ج «ست ین یکاف  است و دم نزد ستم ستمگران را تحمل کرد  اشیماهب

 در چهار جلد آخر یتیموقع بافت -4-2-1-2

یکنی از زمان قدرت گرفتن حزب تود  به عنوان  شرررود؛تمام می 1333شرررروع و در  1320مراجرا از 

ی ان خلق که بیشترین حرکات چریکترین گرو  سریاسری چپ تا زمان کشرته شردن سرران فداییبزرگ

 کندیادعا م سررند یداسررتان، نو یانتها در های چپ داشررتند.نزدیک به پیروزی انقلاب را در میان گرو 

از او بکد مرگش به مارال  یانامه دیگویو در چند صفحه بکد م شودیقهرمان داسرتان در خانه کشرته م
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ا  م ریت لیدر اوا ییفدا یهاکیکشته شدن سران چر  از واقک یسرازامر فرض داسرتان نی. همرسردیم

 هماشرف  دی( که حم030: 1، ج1310 ،ی)ن.  : نادر کندیم تیرا تقو یمیت  خان کیدر  1333سرال 

 (310: 3، ج 1333 ،یمیاست )ن.  : ابراهاز افراد کشته شد  یکی

 یخیارت  یوقا سررند ی. نورندیگیبه خود م یخیکم رنگ تارداسررتان از جلد چهارم به بکد، کم  یوقا

ر را به مکاص یاسیس خیتا بتواند حوادث تار کندمی داستان ی، واردشرخ ر یهانشگزی با یرا تا حدود

 داستان م ادر  کند. یماجراها یمخف یدئولوژیا نف 

 یخیتار یهاتیموقع -4-2-2

 با مطرح کردن سند ینو. دارندو چپ، نقش  یمل ،یاسلام ان یمکاصرر، سره جر یمبارزات مردم خیدرتار

در گام نخسرررت،  او. پردازدیمردم م یدر رهبر انیهر جر یرگااریتاث لیرو تحل هیرهر سررره، بره تجز

 یهاامیبا برجسررته کردن ترورها و ق سررپسو  کندیرا حاف م یو ماهب یمل یهاانیاز جر یاریبسرر

به  چپ مبارز، یروهایبه ن سریاسری تاریخ مکاصر مهم  یبا نسربت دادن وقا طور،نیو هم هاسرتیکمون

 .  زندیدر داستانش دست م یدیجد یسازانیجر

 یها دور از دسررترظ حکومت زندگدر کو  کمونیسررت که یمکلم ییآمان جان آباشررورش . الف

از زخم قلب »با عنوان  ی، شررکر1332شرردن در گنبد در سررال  یهنگام مخفنیز احمد شرراملو . کردیم

 .(211: 1334 ان،یو پورنامدار133: 1303لو، )شام استسرود   شیبرا «ییآبا

 یسکنداناکبر ا یسرهنگ عبدالرضا آذر به اتفاق سرگرد علای پادگان خراسان: قیام افسرران تود  .ب

 امیبه ق میت م ییسررهنگ نواچون از افسرران،  گرید یاکه هر دو عضرو سرازمان بودند، به همرا  عد 

مرداد ما   23گرو  در  نیا. درسرررت کنند یگاهیپا ران،یتا در شرررمال ا رندیگیم میرژ هیمسرررلحانه عل

 ارتش طورنیحزب و هم دهدیحزب تود  اطلاع م یالتیا  تیمسرررئول کم که رسرررندیبره گنبد م1324

 یادیز ةشررد  و عد ییگنبد شررناسررا یشررهربان یکیمرداد در نزد 21ها در . آنامندیق نیسرررخ مخالف ا

. (31-12: 1303 ،ییو شفا 01 -34: 1303 ان،ی)ن.  : تفرش خوردیست مشرک امیو ق شروندیکشرته م

را  ییآبا مثل آمان جان لانیگ انیاسلحه شورش هیته یول دیگویسرخن نم امیق نیاز ا اًمیمسرتق سرند ینو

چپ   یهاکیمکاصرررر را در رمانش، به چر امیدو ق کهنیبر اعلاو  ،یمی. ابراه1دهدیگرو  ربط م نیبه ا

                                                           
 .دهدیم یحاتیتوض امیق نیجلد ششم در مورد ا 101در صفحه  یمیابراه .1
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ب تود  و حز یرا با شورو هاامیق نیارتباط ا کند،یبرجسته م یجنگل یعنوان شرورشرنسربت داد  و به

آن بالا اسررلحه هسررت. هرجور که  ،یتو هرقدر که بخواه ی... برا -هسررت آمان جان   یامر -» :.کندیانکار م

ها اسرررلحه من هرگز از روظ ملّا. میااز پادگان مشرررهد سررررقت کرد  ابداً - د یاهرا گرفتهاز روظ - یبخواه

 (133: 3، ج1333 ،یمی)ابراه...« خرمیو نم امد ینخر

ه نام ب یاو در داسررتان همسررر کبتر اسررت و دختر :اسرت ینۀام یتیشررخ رری که بشرارتاعدام . پ

داستان،  ی (. بشارت131و  111: 0، جهماناسرت )او خواند   یرا برا« مرا ببوظ»سرولماز دارد که شرکر 

همرا  با  1333که در سال  اسرتافسرران حزب تود   یاز اعضرا 1یمبشرر ین سررهنگ محمد علهما

 امکیس یاست که شکر مرا ببوظ را او برا  یو شا شرودیاعدام م امکیو عزت الله سر 2خسررو روزبه

 .(33: 1333 ،یبیاست )خطسرود  

جا انو هم کندیم یراندازیبه شا  ت یی، فخرآرا1323در پانزدهم بهمن  اولین تیراندازی به شرا :. ت

، پرچم اسررلام  روزنام یکارت خبرنگارعلاو  بر او  بی. از جشررودیکشررته م یدولت یروهایدسررت ن به

آن را  زیکه بکداً سران حزب ن 3او به حزب تود  اسرت یکه نشران وابسرتگ شرودیم دایپ زین یادفترچه

و منحل  یرقانونیو آن را غ داندیم  ررررتود  را مق شرررا  حزب. (224: 2001 ،ی)نهاوند کنندیم دییتأ

از دولت و حکومت دانسته و  یحزب تود  را بخش سند ینوولی  (13: 1333، آ نروپسر)خ کندیاعلام م

 .(131: 0، ج1333 ،یمیاند)ن. : ابراهنقشه دست داشته نیکه در ا کندیادعا م

 21رد خوا کین زیپرو یسرتیگرو  مائوئ کیبه تحر یآباد. ترور شرا  در کاخ مرمر: رضرا شرمسث

را از  4یو من ررور خوا کین سررند یماند. نومیکه ناکام زند میدسررت به ترور شررا   1344 نیفرورد

    .داندیگرو  م نیسیها را تئورو آن کندیشرکت در قتل شا  تبرئه م

                                                           
 خورد.دهد و کودتا شکست میرا به م دق خبر می 1332مرداد  23 او کسی است که توطئ  کودتای .1

 را احمد شاملو در تجلیل روزبه و دوستانش سرود.« خطابه تدفین»شکر  .2

 14 -13: 1300 ،یطبرن. :  .3

 برادر همسر ابراهیمی، احمد من وری که در گرو  کنفدراسیون عضو بود و به جرم شرکت در ترور شا  دستگیر شد. .4
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بود.  دازپرالیگرو  خ کینبود؛ بلکه  یابداً گرو  تندروئ کخوا ،ین -یمهندظ من رررور انیآقرا گرو 

 ادف گرو  نداشت. ت نیبا ا یارابطه چیبود که ه یآبادشمس یآقا ،و گر نیمنتسرب به ا یتنها تندرو

ه ب پورکاشررانی – کخوا ین -یرا به هم جفت کرد. من مطمئن هسررتم اگر گرو  من ررور هانیمحض ا

، 1333 ،یمی)ابراه داشررتیآن قدم سرررشررار از خشررم و نفرت را برم یآبادشررمس ،هم آمدیوجود نم

 (.241-241: 3ج

را از  امشانیق رندیگیم می)جنگل(، ت م ژنیگرو  ب 1341: در سال ویو قتل فرسر اهکلیسر امی. قج

 یها و ترورهاحمله توانندیپادگان م کیها مکتقد بودند که با خل  سرررلاح درون جنگرل آغاز کنند. آن

 شودیم یو متلاشرر ییشررناسررا لاتشررانیدر همان چند ما  اول، تشرک یکنند ول یبانیرا هم پشرت یشرهر

ان، شرردن دوسررتانشرر ریگرو ، بکد از لو رفتن و دسررتگ نیا ةماندیپنج نفر باق .(44: 1313زاد ،  ی)مهد

 دزننیمارتش  یدادرس ةدادستان ادار و،یدست به ترور فرس 1330 نیبه انتقام گرفته و در فرورد میت رم

که در  دهدیم نسررربت یآلن کانیترور را به نزد نیا یمی(. نادر ابراه313 -311: 1333 ،ی)ن. : نجرات

، 1333 ،یمی)ابراه زنندیترور م نیدادن او، دست به ا یو بکد از فرار یشردن آلن یالکمل به زندانعکس

ها پشررت بام یاز رو یبه شرررح فرار آلن جلد آخر 223تا  213از صررفحه  سررند ی(. نو223-220: 3ج

 نیماشرف، به ه دیبه نام حم یشخ طی این ماجرا دارد که  یمیکه اشرار  به لو رفتن خانه ت پردازدیم

 .1(043 -030: 1310 ،ی)نادر شودیموفق به فرار از دست ساوا  م و یش

در کنار شوند و گرایان هم وارد داستان میهای چپ کمونیسرت، گروهی از اسرلامدر کنار این گرو 

 زنند.قیام مسلحانه میها دست به های چپ و تحت رهبری آنگرو 

عدل  ییحیدختر پروفسرررور  ،عدل نیعدل، همان کاتر می: مریعردل و فرهراد جهرانبان می. مرالف

ا خود ر یاشراف یبود ، زندگ ییهوا یرویافسرر ن قبلاًکه  ،یاسرت. او و همسررش بهمن حجت کاشران

 ز رمبا یپهلو میتا با رژ زنندیم یگرو  کوچک اسررلام کی لیدسررت به تشررک در ،رها کرد  و در خّرم

ند و فرز یمحمدرضررا پهلو ة(، برادرزادیاسررلام ی)عل یپهلو کیگرو  پاتر نیا یاز اعضررا یکیکنند. 

و  یزانیپارت اتیبه کوهسررتان بروند و دسررت به عمل رندیگیم میها ت ررماسررت. آن یپهلو رضررایعل

را  نیو کاتر کننردیبره غرار حملره م یدولت یروهرای(. ن121 -121: 1313 ،ینیبزننرد )حسررر یکیچر

                                                           
 در گزارش کلانتری قلهک که در این کتاب آمد  این جنگ و گریز شرح داد  شد  است. .1
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: 1313)کامور،  رسررانندیقتل مبه  و پس از مدتی کنندیم ریو بهمن را هم در تهران دسررتگ کشررندیم

نشررراند، )ن. : ابراهیمی، ی که نویسررند  او را کنار این زوج در داسرررتان می(. فرهاد جهانبان212-202

رو  )گ استسلول بود با بهمن هم یداماد شرا  باشد که مدت یحتمالاً خسررو جهانبان( ا233: 0، ج1331

 .استاشتبا  گرفته  کیاو را با پاتر سند ینوگویی ( 101: 1314پژوهش، 

 یااز اعض یکیاسرلام اسرت که پس از سروظ ق د  انیرهبر فدائ ،ی: نواب صرفویصروف بی. ناب

نام او  سند ،ی(. نو22-23: 1313،یاعدام شد )تهام 1334ما   ید 23و در  ریعلا، دسرتگ نیگرو  به حسر

 یه جاب یو حت گااردیم« نهضت مسلمانان مبارز» زیگرو  را ن سرمو ا دهدیم رییتغ یصروف بیرا به نا

انتخاب را « نامصرراحب یمورخ» عنوان شررود،یترور ماسررلام  انیدسررت فدائ که به ،ینام احمد کسرررو

 (.  233: 3، ج1333 ،یمی)ن. : ابراه کندیم

 یاز زبان بازجو در مورد قتل حسنکل یاز آلن ییفقط در بازجو سند یمن رور: نو ی. قتل حسرنکلپ

...« کردندیم افتیگهگا  از من اسلحه در ی،صوف بیگرو  نا»که  دهدیو او پاسرخ م پرسردیمن رور م

 کانیاز نزد یاسلام  مؤتلف یاز اعضرا ییدسرت محمد بخارا به 1من رور ی(. حسرنکل241: 3، جهمان)

 .دیبه قتل رس1343در اول بهمن  ینواب صفو

 با لقب را م رردق ،یمیابراههسررتند.  سررتیرانیاپان یهاتیشررخ ررگراها و گرو  بکدی همان ملی

  را در جمل دمردا 21 یکودتا یتمام ماجرا و( 103 -131)همان: دکنیوصررف م« دوامکار  کممحافۀه»

چند نفر ، هاسررتیرانیابکد از هجو گرو  پان یمیابراه (.113)همان:  کندیلاصرره مخ «دیمرغ از قفس پر»

د همان محمو اوکش است. غیبه نام مسکود افشار ت یها شرخ راز آن یکیکه  بردیگرو  نام م نیرا از ا

در  1300نام را در سررال  نیبار، ا نیاسررت که اول یو کسرر هاسررتیرانیافرقه پان مؤسررس ،یزدیافشررار 

گرو  از همان  نیا تیاولو نیترمهم(. 10: 1310،یکار برد )شرراهدبه سررمیترکو پان سررمیعربمقابل پان

شررردند )همان:  یابانیوارد زد و خورد خ هایابا تود  20وریابتردا مقابله با حزب تود  بود که در شرررهر

 (.33و  31-21

  

                                                           
: 1311ادی، دانستند )شمس آبوزیر وقت را عامل اصلی پایرش کاپیتولاسیون و تبکید آیت الله خمینی میاین گرو  نخست .1

310.) 
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 (یناگفتمانی)ب یو فرامتن ینامتنیب بافت -4-2-3

 یهارکتح یاسرررت که تمام نیلات یکایامر یکی، گفتمان چرداسرررتانگاار بر  ریتأثو  یاصرررل گفتمان

 نیاز ا متأثر ینمودها نیتر. مهمردیگیمکاصررر از آن الگو م خیچپ در تار یروهاین یزانیو پارت یکیچر

جنگل  امیو ق ستانگل یهاجنگل یبه سو 1334پادگان خراسان در  یاحرکت افسرران تود  ،یدئولوژیا

 است. 1341خلق در  انی( فدائاهکلی)س

زب ح نیسران ا میتسل ای یریبا دستگ سد،ینویحزب تود  رمان م یبرا 1300که تا سرال  یمیابراه

حزب، اعتقادش را به حزب از  نیا یرهبر ةرازیشررر ختنیو از هم گسررر 1301تا  1302 یهادر سرررال

 نسبت دهد یگرید یگراداستانش را به حزب چپ یهاتیشرخ  دریگیم میو ت رم دهدیدسرت م

را در پروند  ندارد و در  یاسرررلام یو جمهور یبا حکومت پهلو یحزب تود  اتهام همکار نندکره مرا

 یچون احمدزاد ، جزن ییهاتیشخ  ریتأثدارد. او تحت  یماندگار یانقلاب یهامکاصرر، حرکت خیتار

 انیدائف ةو مبارز یریگدو جلد، شکل نیحوادث داستان ا نیشتریب .سدینویو اشررف، دو جلد آخر را م

   را در بردارد.خلق 

 ی خود و آثارش، آلن یبقا یو برا دیآیکنار م 30و  00  حاکم در ده یبرا گفتمان ماهب نویسرررنرد 

 وو در د کندیعبور م زیاز خالق خود ن یحت یاز خودش باشرررد. اما آلن یکه نماد کندیرا خلق م یعارف

ه ک یگوارا الگو گرفته اسرررت. آلنکه از اصرررول گفتمان چپ چه شرررودیم یجلد آخر رمان، مبلغ آرمان

رور و دست به ت داردینه تنها خود اسرلحه برم ،ریمسر رییاسرت، با تغ یسرتیآنارشر یهامخالف حرکت

را  یتماناو گف کند.م میو آنان را تشررویق به قیا کندبرای جوانان اسررلحه تهیه میبلکه  زند،یمخالفان م

 .دیدو دهه نام نیدر ا «یو انقلاب یدر تحرکات مردم رگااریثأگفتمان چپ ت»آن را  توانیکه م سازدیم

 نییسطح تب -4-3

 یروزیخود، بکد از پ یااز دوستان تود  یکیرا به سرفارش  آتش بدون دود یرمان سره جلد ،یمیابراه

 ،ی. چهار جلد بکدرسرردیبه چاپ م 1331سرره جلد در  نی(. ا213: 1332،یمی)ابراه سرردینویانقلاب م

که سرره جلد اول را قبل از انقلاب و در  کندیجلد هفتم، ادعا م آخردر او . شررودیمنتشررر م 1331در 

همسررر او در  ولی (400: 3، ج1333 ،یمی)ابراه اسررتچاپ کرد   1با نام درخت مقدظ 1332سررال 

                                                           
 در کتابخان  ملی چنین کتابی ثبت نشد  است. .1
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 یونیزیتلو  صورت مجموعصرورت کتاب منتشرر شود، بهبه کهنیاز ا اثر قبل نیاگوید یم یام راحبه

 الیو زمان سرراخت و پخش سررر ییادعا نیبنابر چن .(130: 1312 ،ییاسررت )رجا در آمد  شیبه نما

و  یچه عوامل اجتماع کهنیچاپ شرررد  باشرررد. ا 1332در سرررال  توانسرررتهیرمان، نم نی(، ا1334)

 نیبحث در ا یاصررل  نیرمان نقش داشررته اسررت، زم نیدور  اول و دوم ا یریگدر شررکل یکیدئولوژیا

 بخش است.

 رمان یهاگفتمان یریگ: روابط قدرت موجود در شکلیعوامل اجتماع -4-3-1

رمان بکد از انقلاب نوشررته شررد  باشررد،  نیاگر سرره جلد اول ا یزمان انتشررار دور  اول رمان: حت. الف

داد   شینما 1334که در سال  آتش بدون دود  ناملمیداستان از ف یهاتیو شرخ ر  یوقا یبسرتر اصرل

. اسررت «دیانقلاب سررپ»از زمان قاجار تا زمان  رمان، حوادث دور  اول خیاسررت. تارشررد، اقتباظ شررد  

در  شرردند،یو تزار روظ کشررته م یحکومت مرکز یخود از دو سررو یزهایکه در جنگ و گر یمردم

هم از آنان اربابان طور و همین شرروندیم دیتهد افاطر یروسررتاها یاز سررو نیزخود  یداخل روسررتا

 الغای کنی، یاول داستان تی، شکار  شخ دیانقلاب سپ  اول از اصول شش گان اصرل .کشرندبیگاری می

 نیرا ب هانی(. او بکد از مرگ پدرش، زم130-133: 1، ج1333 ،یمی)ابراهاسرررت یتیقرانون اربراب رع

   .کندیم میتقس تیرع

ادامه دارد. اگر  1331شروع و تا  1301رمان در سال   گارش ادام: نزمان انتشرار دور  دوم رمان. ب

باهدف کنار  -با انقلاب ییسرروخاطر همبهتود  اوج قدرت حزب  زمان 02تا  1300 یهاچه در سررال

 یقانونصورت به یکل انقلاب اسلام یکه دادستان 1302سال  بهشتیاز ارد یاسرت، ول -یمل  زدن جبه

تا اواخر  کند،یاز سرررران حزب را محاکمه و اعدام م یا( و عد 2: 1302 نرام،یحزب را منحرل )ب نیا

خود را امضا   ناماز سران حزب ندامت یاریاسرت و بسر رانیتود  در ا حزب یدهه، زمان فروپاشر نیا

واقکه در داخل  نیکنار ا در .(301 -314و  211: 2003 ان،ی)ن. : آبراهام شرروندیاعدام م ایو  کنندیم

رت صو یدر سطح جهان یستیکمون یو رنگ باختن شرکارها یشرورو ریاتحاد جماه یفروپاشر ران،یا

 1.ردیگیم

                                                           
و  ابدییادامه م (1111)در لهستان  هاستیکار آمدن گورباچف شروع و با شکست کمون یبا رو 1113جنبش از سال  نیا 1.

، 1111 . در سالرسدیبه دور تند م یچک و رومان ،یدر آلمان شرق ستیکمون یهادولت یو فروپاش نیبرل واریبا برداشتن د
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 یداریرخبا تکریف و تبلیغ آرمان کمونیسرررتی حزب تود   یمیرمران ابراه گرید یتیموقک نیچن در

که پردازد یم چپ یهاگرو  یکیچر اتیمبارزات عمل خیتاربه تدوین  شررتریب سررند ینو ،نیندارد. بنابرا

 یکیچر یهاکاسررترو، به جنبش دلیو ف1گواراارنسررتو چه یهابکدها با تمسررک به انقلاب کوبا و جنبش

 .(140 -133: 1112 : جزنی، )ن. مکروف شد یکوهستان

 معاصر در رمان  یاسیروابط قدرت احزاب س لیتحل -4-3-2

د  ( با احمدزای)جزن اهکلیبا ائتلاف گرو  سررربکد از جدایی جزنی از حزب تود ، خلق،  انیگرو  فردائ

 دودندر خواب ب ایها گرو   که هم یزمانباعث شد دو گرو   نیاتحاد ا. شودیم لیتشک 1330در سرال 

با ود  حزب تعلاو  بر  هاآن .برپا کنند پنجا   در ده یاپراکند  یهاشررورش ،کاملاً نابود شررد  بودند ایو 

 فدائیان،(. 000: 1333 ان،ی)ابراهام دنکنیو افکار و اعمالشررران را نقد م بود  مخالف گرایمل یهاگرو 

جزنی،  .نددانستیخود م یشرهر و روستا را تز اصل یکیقبول نداشرتند و جنبش چر زیرا ن هاسرتیمائوئ

 .دانسررتمیبرای رهبری انقلاب رقیب اصررلی پیشرراهنگ  را ها از جمله برخی روحانیانخرد  بورژوا

و  یرویپ آنانگرو   های پیشرو ازکه دسرته ردبا عمل و کوشرش کاری کبنابراین عقید  داشرت که باید 

قهرمان داستان را ابراهیمی از ابتدای جلد چهارم،  .(44: 1310)خسرروی،  کنند را تأییدشران پیشراهنگی

کند کند. زمان رویارویی آلنی با قلیچ بلغای، آلنی سررکی میبازسررازی می ،بر تز رهبران فدائیان خلق بنا

 ،و تا آخر داستان (31: 4، ج1333)ن. : ابراهیمی، این شرخ یت ماهبی را تحت کنترل خود در آورد 

خ یتی بر طبق تز بیژن جزنی ش ،است اسلام انیگرو  فدائی( نیز که نمایندة صروف بینا) ینواب صرفو

 قیاز طر نواب .اسررت یآلنیکنی  تحت هدایت پیشرراهنگ عملیات چریکی، سررت کها ییابورژوخرد 

 .دگیریمهمات را از پادگان خراسان م یارتباط دارد و تمام ییآبابا آمان جان  یبلغا چیقل

با  ،دکنیداستان را حفظ م کیچر یهاتیچپ بودن شرخ  ایو  سرتیکمون کهیدرحال، سرند ینو  

را  یبه حزب تود  دارد و درسرت برعکس، کسان یافراد از وابسرتگ نیدر دور کردن ا یجت سرکسرما

 یاوشهگ ییباعث جدا یاست و مدت یحتم یاو به شورو یوابستگ یورشرهیپمانند که  داندیم یاتود 

                                                           
م از ه یشورو ریو اتحاد جماه کنندیاعلان استقلال م نیکراوو ا هیو روس شوندیجدا م یوگسلاویاز  یواسو کر یاسلوون

 .پاشدیم

 11-130: 1333برای شناخت بیشتر این شخ یت  ن.  : دبر ، .  1
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 نرایا ی که باعث تجز کندیچون او م یمربوط به افراد  یوقا یینمابه بزرگ سررند ی. نوشررودیم رانیاز ا

 .(23: 0و ج 201: 3،ج 1333 ،یمی)ن. : ابراه اندشد 

 گیرینتیجه

 یقادگفتمان انت لیتحل ی براسررراظ سررره سرررطح نۀر آتش بدون دودمتن رمان  لیمقاله به تحل نیا در

 توانیم فیدر بخش توصسرازی نویسرند  بررسری و تحلیل شود. تا نحوة تاریخ فرکلاف پرداخته شرد

 آنان نشیصفات و چ ،یاسرام نشیبه گز ،یو اعتقادات حزب یاسریسر یهاشیبا گرا سرند یگفت که نو

 یهاو نسبت دادن کنش یرسرازیبا غ نیچن. همزندیخود دسرت م یاسریتفکر و منش سر نیتلق یبرا

و  یاسرررام ایو  رندیگیقرار م یماهب گا یکه اکثراً در جا -به گفتمان مخالف یراخلاقیو غ یضررردمردم

 یهاکنش یکه تمام پردازدیداستان م یضدماهب یهاتیرجسرته کردن شرخ ربه ب -دارند ینیالقاب د

. تقابل ردیگیو زنان صرررورت م یاجتماع نییطبقرات پا یو اعتلرا آرامش یبرا یرمراهبیگرو  غ نیا

 انریمکاصر ا خیتار یاسیدر سه جلد اول به تقابل سه گرو  س هاتیشخ  یهاصرفات و کنش ،یاسرام

 ر دو نیا یاسرریسرر اناتیچپ، سرررآمد تمام جر یکیچر یهاجنبش که انجامدیم یدر چهار جلد بکد

 .گرو  اخت اص دارد نیبه ا یداستان یهاکنش یهستند و تمام

 یکیرو  چرگ یبرا تیمحبوب جادیا با هدف یمیابراهتوان به این مهم رسید که در سرطح تفسیر می

 یداستانش که فرد یاصرل تیتا پنجا  را به شرخ ر یسر یهادر دهه یجنگل یهاامیق یداسرتان، تمام

 یبا مکرف او. دهدیاسرررت نسررربت م نیلات یکایآمر یزانیپارت یهاجنگ د یدو آموزش یضررردماهب

را به دو دسررته  هاامیق نیا ،یداسررتان یهاتیدر کنار شررخ رر یخیتار یمکروف و آوردن اسررام یهاامیق

پشررتیبانی با گرا در چینشرری ماهرانه در داسررتان، های اسررلامشررخ رریت. کندیم میتقسرر یو چپ یماهب

، راگهای چپبه عنوان پیشرراهنگ گرو  یآلن یهاکنش ریسرر. زنندمیعملیات  دسررت بههای چپ گرو 

 .دشویم کیزاد  و اشرف نزداحمد ،یجزن ،یچون گلسرخ ییگراچپ یخیتار یهاتیبه شخ 

 یاصل  و نوع انتقال آن در داستان مسئل یبا حکومت و حفظ اعتقادات شرخ  سرند ینو  رابط نوع

. در سرره رودیم شیو پ خوردیگر  م سررند ینو یذهن یداسررتان با باورها  یاسررت. وقا نییدر سررطح تب

 سند یون ،و از جلد چهارم رودیم شیپ یو حزب یستیتند کمون یبه نف  شرکارها  یوقا یجلد اول تمام

در  یمردم میبه جنبش عۀ یکردن جامکه و افکار مردم کیدر نزد هایچپ  نقش برجسرررتاثبات  یدر پ
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 .پردازدیم رانیمکاصر ا خیاز تار یخواهسرال پنجا  و هفت است. او با نگارش چهار جلد آخر، به سهم

 کیلکه ب ،سرتین تا پنجا  سرتیب یهامبارز دهه یهاو چپ هایاتنها تود  ،یمیابراه دییتأمورد  گفتمان

خلق  انییداف یاهدر آرمان شتریاست که ب یگاار انقلابریتاث یو ضد ماهب یسراز ضرد غربانیاعتقاد جر

قدرت  کیو  انیجر کیاو  ؛سررتینداسررتانی  تیشررخ رر کی ،نیز یآلن طور کههمان. ابدییتبلور م

« چپ یکیمبارز چر انیجر» کیاز  یدر چهار جلد آخر نماد سررند یبه خواسررت نو کهاسررت  یمردم

 د.کنیم تیبه انقلاب را هدا کینزد  ده یو اجتماع یاسیاتفاقات س یاست که تمام
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 کتابنامه

 .ی: نشر نرانهت .یدمحملد گماح هرجمت .لابقدوان نیب رانیا .(1333) .داروان ان،آبراهامی

 باران انتشارات: استکهلم. شریفها رضا مترجم .شدگانشکنجه اعترافات .(2003) ._____________

 جلد. تهران: روزبهان. 3 .آتش بدون دود .(1333) .نادر ،یمیابراه

 تهران: روزبهان. .ابوالمشاغل .(1332) .________

 نگیفره مطالکات .«چوبک صادق "تنگسیر "تحلیل گفتمان سریاسری رمان » .(1313) .گرانیاحمدی، اصرغر و د
 (.121 – 13) .30 ش .ارتباطات و

 . : نگا رانهت .هلاس هس یدنب جم .(1333) .دیاشرف، حم

مطالکات  .«سررگ و زمسررتان بلندسرری و تحلیل انتقادی گفتمان رمان برر» .(1312) .گرانیبهبهانی، مرضرریه و د

 (.22-3) .4ش  .داستانی

  آنجلس: شرکت کتاب.. لوظ خوا کین زپروی:  جاودانه .(1314= م2013) .نامیب

 تهران: چشم و چراغ .در شکر احمدشاملو تاملی: مه در سفر .(1334) .یقت ،انیدارامورنپ

 اطلس: رانهت .سانارخ رانساف امیق .(1303) .نسحوالبا ،انیرشفت

 (.23 - 1) 02ش  .مبلغان .«ینواب صفو دیشه ،یاسو  فداکار» .(1313) .طه ،یتهام

 - یگنهرف وناند: کوئس .رانیا قلخ یلابقان شبنج یژراتاسرت یانبو م یاسرنشرهکجام طرح .(1112) .ژنیب ،یزنج

 .انیرانیا یاسیس

تهران: موسررسرره  .(1301 -1320) یتا فروپاشرر یرگیشررکل از تود  حزب .(1313) .گراناز پژوهش یجمک

 .یاسیسیهامطالکات و پژوهش

نقد  .«گفتمان کتاب دا لیزنانه از جنگ: تحل یتیروا» .(1312) .یصررحف یمحمدرضررا و محمدعل گانه،ی یجواد
 (.110- 13) .21ش  .یادب

گفتمان  لیتحل یالگو هیدر رمان مدار صرررفر درجه برپا یو اجتمراع یکردار گفتمران» .(1311) .الهرام ،یحرداد

 (.  41-23) .11ش  .ینقد ادب .«فرکلاف

 113) .1ش .پانزد  خرداد خ،یتار .«یپهلو هیعل یپهلو یمسلحانه عل امیق» .(1313) .دیحم دیس ،یسرمنان ینیحسر

– 130  .) 

 ژنیبر آرا ب دیخلق )با تاک انیدر آرا فدائ شرراهنگیمبارز  مسررلحانه و مفهوم پ یمشرر» .(1310) .میابراه ،یخسرررو

 (30 - 33) .01ش  .یپژوه خیتار .(«یجزن
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 یگنرهف ادین: بسلجآنوظل .یبیطخ روز یفبره اهتمام  .داننرمناز ه یاطراتخ .(1333.=م1114) .زیروپ ،یبیطخ

 .یبیطخ زیروپ

 .حانیر کیگرگان: پ .چنان بدون دود استآتش هم .(1312) .اللهرحمت ،ییرجا

 .4ش  .یادب فارسرر یمتن شررناسرر .«در رمان آتش بدون دود یراو» .(1311) .ینور د یحم .هیقدسرر ان،یرضرروان

(31 -14.) 

 لین: رانهت .(1333تا  1320) از تی واه .(1303) .دمو، احلشام

 31و  33ش  .رانیمکاصر ا خیتار .«حزب لیتشک ندیو فرا هاستیرانیاپان سم،یرانیاپان» .(1310) .مۀفر ،یشراهد

(3 - 00.) 

 تهران: کتاب سرا .در شوروی یو هفت سال زندگ یافسران خراسان و س امیق .(1303) .احمد ،ییشفا

 بهار .«نقد و تحلیل ساختار و عناصر داستانی آتش بدون دود» .(1310) .علوی مقدم مهیار و سروسرن پورشرهرام
 (200-233) .3ش  .ادب

 اتکطالز مرک: مرانهت .رانگیو د رانیپهسررتیاشرر هاطمف رجمانتم .تمانفگ یادقانت لیتحل .(1331) .نورمن، لاففرک

 ا.ههرسان اتقیقحو ت

تحلیل گفتمان انتقادی رمان دکتر نون زنش را بیشتر از م دق » .(1310) .قاسرم زاد ، سریدعلی، م طفی گرجی

 (03 - 33) .13ش .یادب پژوه  .«دوست داشت

 .0ش  .نقد ادبی .«تحلیل گفتمان غالب در رمان سرووشون سیمین دانشور» .(1311) .گرانیقبادی، حسرینکلی و د

(141 - 113  ) 

گفتمانی جزیر  سرررگردانی و پیوند مکنایی آن با دیگر  تحلیل» .(1310) .قبادی، حسررینکلی و فردوظ آقاگل زاد 

 (.43 -33) .13ش .ادب پژوهی .«های سیمین دانشوررمان

خندیم فریبا وفی با بازنمود هویت زنانه در مجموعه داسرررتان حتی وقتی می» .(1314) .قربرانی جویباری، کلثوم

 (.243- 211) .31ش .زبان و ادبیات فارسی .«رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف

 .پانزد  خرداد خیتار .«خرم در  انیاز نگا  راو یبهمن حجت کاشرران دیشرره» .(1313) .جواد  ش،یکاموربخشررا

 (.220- 112) .3ش

گا  پژوهش .«شانیاشرف درو یاز عل 11گفتمان داسرتان سرلول  لیو تحل یبررسر» .(1311) .یم رطف ،یگرج

 (30 -32) .11ش  .یجهاد دانشگاه یعلوم انسان

 100) .4ش  .پانزد  خرداد .«گم شد خیکه در غبار تار یدیشره» .(1314) .رانیا یپژوه خیتار ادیگرو  پژوهش بن

- 103) 



  101       ...           در رمان یمینادر ابراه یساز خیتار یچگونگ یبررس                    سال پنجا  و دوم

 

 (41 – 42) .31ش .زمانه .«ییفدا یهاکیچر تیماه» .(1313) .سمانه ه،یسلطان زاد یمهد

رمان آتش بدون دود )با اسررتفاد  از  یمحور تیقدرت دو شررخ رر سررهیمقا» .(1313) .گرانیافسررانه و د ،یریم

 .3شررمار  .1دور   .یزبان یجسررتارها .«شررورت( کلیفرکلاف و مدل ما الوگیقدرت در د ینابرابر هینۀر

(131-143.) 

 یاسیس یهاتهران: موسسه مطالکات و پژوهش .خلق ییفدا یهاکیچر .(1310) .محمود ،ینادر

  ا: رسرانهت .(لابقا انا تودت)از ک رانیا هلاس جنو پ ستیب یاسیس خیرات .(1333) .ارضلامغ ،یجاتن

 : شرکت کتابکایآمر .و سه دولتمرد دادروی سه .(2001) .گنوشه ،یداونهن
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