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چکیده
اسطوره یکی از عناصر تأثیرگذار در ساختار و محتوای داستانهای معاصر است .یکی از این
داستانها که با تأثیرپذیری از اسطورهها به وجود آمده است ،رمان آتش بدون دود از نادر
ابراهیمی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است .روش پژوهش توصیفی ـ
تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانهای است و هدف از آن ،بررسی رد پای اساطیر در این رمان
بر اساس نظریه ترامتنیت ژنت است .فرض نگارندگان این بوده که نویسنده در ساختار و
محتوای اثر خود ،آگاهانه از عناصر اساطیری استفاده کرده و با آنها رابطة بینامتنی برقرار کرده
است .مبتنی بر این ایده و بر اساس نظریة ترامتنیت ژنت ،تأثیرپذیری نویسنده از متون
اساطیری و حماسی ـ بهویژه شاهنامه ـ اثبات و نتایج زیر حاصل شده است :داستانهای
اساطیری و حماسی ،از جمله رستم و سهراب ،فریدون ،سیاوش ،بانوگشسب ،...و عناصر
اساطیری ،از قبیل تقدّس درخت ،تبدیل به گیاهشدن قهرمان و ...در شکلگیری این رمان نقش
داشتهاند که بنا بر تقسیمبندی ترامتنیت ژنت در پنج زیر مجموعة پیرامتنیت ،بینامتنیت،
فرامتنیت ،سرمتنیت و بیشمتنیت مورد بررسی قرار گرفتهاند.
کلیدواژهها :اساطیر ،شاهنامه ،آتش بدون دود ،ترامتنیت ،ژنت.
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مقدمه
نادر ابراهیمی (1955ـ )1912از نویسندگان توانا و پرکار معاصر است که از
شانزده سالگی به صورت رسمی و جدی نویسندگی را آغاز کرد و اولین کتاب
خود را به نام خانهای برای شب در سال  1915به چاپ رساند( .ابراهیمی :1956
 )105او در زمینههای مختلف ،آثار متعددی را به رشته تحریر درآورده است؛
میرعابدینی دربارة تنوع آثار ابراهیمی مینویسد« :او در زمینههای گوناگون طبع
آزمایی میکند؛ فایلهای تمثیلی مینویسد ،فلسفه میبافد ،فیلمنامه ،قصة نمایشی،
غزل داستانهای رمانتیک ،قصههای نقاشیواره و داستانهای رئالیستی پدید
میآورد( ».میرعابدینی  ،1959ج)611 :1
به طور کلی آثار نادر ابراهیمی در موضوعات زیر است :ادبیّات کودکان،
ادبیّات بزرگساالن ،آثار نظری و تحلیلی ،ترجمه ،مقاالت ،فعالیتهای سینمایی،
فیلمنامه و نمایشنامه ،شعر و آهنگ .رمان آتش بدون دود ،برجستهترین و قابل
توجهترین اثر نادر ابراهیمی است .این اثر که انعکاسدهنده باورها و رسوم قوم
ترکمن و توصیف تاریخی آن در گذر زمان است و در هفت جلد نگاشته شده
است؛ با این عناوین :گاالن و سولماز ،درخت مقدّس ،اتحاد بزرگ ،واقعیتهای
پر خون ،حرکت از نو ،هرگز آرام نخواهی یافت و سرانجام ،سرآغاز .یکی از
نکات برجستة این رمان بازتاب عناصر اساطیری در آن است که در پژوهش
حاضر با توجه به دیدگاه بینامتنیت ،مورد بررسی قرار گرفته است.

سؤال و فرضیۀ پژوهش
مسئله و پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که عناصر اساطیری به کار رفته در
رمان آتش بدون دود کداماند و بر اساس کدام گونههای بینامتنیت ژنتی ،قابل تبیین
هستند؟ فرض نویسندگان این بوده که نویسندة رمان ،در ساختار و محتوای اثر خود،
آگاهانه از عناصر اساطیری استفاده کرده و با آنها رابطة بینامتنی برقرار کرده است.

اهمیت و ضرورت پژوهش
با توجه به اینکه اساطیر تأثیر زیادی در ساختار و محتوای برخی آثار داستانی
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معاصر داشته است ،بررسی این آثار و نشان دادن رد پای اساطیر در آنها ،برای
درک بهتر این آثار ،از اهمیت زیادی برخوردار است؛ بهویژه اگر از دیدگاه
رویکردهای نقد ادبی جدید ،مورد بررسی قرار گیرند.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر ،توصیفی ـ تحلیلی است و از نظر فضای انجام کار ،کتابخانهای.

پیشینۀ پژوهش
در سالهای اخیر ،کتابها و مقاالتی دربارة بینامتنیت منتشر شده است .در ادامه
به مواردی که ارتباطی موضوعی با مقاله حاضر داشتهاند ،اشاره میشود:
نامور مطلق ( ،)1956در مقالة «ترامتنیت ،مطالعة روابط یک متن با دیگر متنها»،
ترامتنیت را از دیدگاه ژنت توضیح داده و انواع آن را بررسی کرده است.
محمّدزاده ( ،)1996در مقالة «تحلیل بینامتنی راحةالصدور و شاهنامه بر مبنای
ترامتنیت ژرار ژنت» ،انواع بینامتنیت صریح ،غیرصریح و ضمنی بین شاهنامه و
راحةالصدور را بررسی کرده است.
حسنزاده میرعلی و همکاران ( ،)1992در مقالة «روابط بینامتنی رمان کیخسرو با
داستان پادشاهی کیخسرو در شاهنامه» ،ارجاعات بینامتنی این رمان را با داستان
کیخسرو در شاهنامه بررسی کردهاند .او و همکارانش ( ،)1992در مقالهای دیگر با
عنوان «روابط بینامتنی رمان فریدون سه پسر داشت با داستان فریدون در شاهنامه» ،بر
پایة نظریههای بینامتنیت ،بهویژه منطق گفتوگویی ،به تحلیل رمان مذکور پرداختهاند
و نشان دادهاند که این رمان با داستان فریدون شاهنامه رابطه گفتوگویی دارد.
امامی و همکاران ( ،)1996در مقالة «بررسی و تحلیل روابط ترامتنی رمان
نوشدارو با شاهنامه» ،روابط بینامتنی این رمان با شاهنامه را در پنج دستة بینامتنی،
پیرامتنی ،فرامتنی ،سرمتنی و پیشمتنی بررسی کردهاند.
اما در ادبیّات پژوهش در مورد آثار نادر ابراهیمی ،تنها یک مقاله یافت شد .آن
صادقی و همکاران ( ،)1992در این مقاله ،ذیل عنوان «تحلیل بینامتنی رمان آتش
بدون دود و تأثیر ادبیّات کهن فارسی در آن» ،از منظر تحلیل بینامتنی به بررسی
چگونگی تأثیر ادبیّات کهن فارسی در رمان آتش بدون دود پرداختهاند.
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در مقالة حاضر نیز رد پای عناصر اساطیری در رمان آتش بدون دود بر اساس
نظریة بینامتنیت ژرار ژنت بررسی شده است .با توجه به اینکه مقالة صادقی و
همکاران ( ،)1992نیز این رمان را بر اساس بینامتنیت بررسی کرده است ،الزم
است به تفاوتهای دو مقاله بپردازیم و تازگیهای مقالة پیش رو را نسبت به آن
روشن سازیم.
1ـ در مقالة صادقی و همکاران بینامتنیت به صورت کلی مطرح شده و بر اساس
نظر شخص خاصی نیست اما در مقالة حاضر ضمن اشاره به دیدگاههای مختلف
دربارة بینامتنیت ،دیدگاه ژرار ژنت 1که منسجمتر و نظاممندتر از دیدگاههای دیگر
است ،اساس نگارش مقاله قرار گرفته است.
5ـ از لحاظ محتوا ،مقالة صادقی و همکاران ،تأثیرپذیری رمان آتش بدون دود
از ادبیّات کهن فارسی را در پنج حوزة زبان ،بالغت ،دستور ،شگردهای روایی و
کاربرد مضامین و درونمایهها بررسی کرده است .از میان این پنج حوزه ،این
مقاله فقط در حوزة کاربرد مضامین و درونمایهها با مقالة حاضر همانندی دارد
که نویسندگان در آن تنها دو مضمون را مطرح کردهاند :مضمون پدرـپسرکشی
متأثر از شاهنامه و مضامین عرفانی .با توجه به اینکه موضوع مقالة حاضر بررسی
اساطیر در رمان آتش بدون دود بر اساس نظریة بینامتنیت است ،تنها مضمون
مشترک آن با مقالة یاد شده «مضمون پدر ـ پسرکشی متأثر از شاهنامه» است و
سایر مطالب مقاله کامالً تازه و متفاوت با آن است .با توجه به این تفاوتها و
تازگیها و نوآوریهای مقالة پیش رو نسبت به مقالة صادقی و همکاران،
ضرورت انجام تحقیق کامالً مشخص میشود.

ژنت و نظریۀ بینامتنیت
«موضوع سخن هرچه که باشد ،به هر حال ،همواره از قبل به گونهای بر زبان آمده
است و غیرممکن است بتوانیم از سخنهای از پیش گفتهشده دربارة این موضوع
حذر کنیم ...فقط آدم اسطورهای و به کلی تنها که با اولین سخن خود به دنیایی بکر
و هنوز بیانناشده نزدیک میشد ،توانست از این سمتگیری متقابل در مناسبات
با سخن دیگر برکنار بماند .سخن در مسیر رسیدن به موضوع ،همواره با سخن فرد
غیر مواجه میشود( ».تودوروف )109 :1996
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1. Gerard Genette
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این مطلب که بیانگر مفهوم «بینامتنیت» است ،از میخائیل باختین 1،یکی از
مهمترین نظریهپردازان ادبی در سدة بیستم میالدی است که رویکرد بینامتنیت،
بیش از همه ،وامدار اوست .باختین مهمترین چهرة پیشابینامتنی است که بعد از
سوسور و با نقد آرای او ،به تبیین نظریات خود پرداخت .عنصر اساسی نظریات
باختین دربارة روابط میان متون ،مکالمهگرایی یا گفتوگومندی است .از نظر او،
گفتار همیشه با گفتار یا گفتارهای دیگر در ارتباط است.
اما کسی که برای اولین بار واژة «بینامتنیت» را به کار برد ،ژولیا کریستوا 5بود .او
در مقالهای با عنوان «کلمه ،گفتوگو ،رمان» ( )1966که به تشریح آرای باختین
میپرداخت ،نخستین بار این واژه را به کار برد( .نامور مطلق  )156 :1990از نظر
کریستوا ،بینامتنیت «گذر از یک نظام نشانه به نظام نشانهای دیگر است که متضمن
تغییری در موضع نهادی ـ تخریب موضع قدیمی و شکلدهی یک موضع جدید ـ
خواهد بود»( ،آلن  )55 :1992چراکه بنا بر نظریة بینامتنیت ،هیچ متنی در انزوا شکل
نمیگیرد و نمیتوان آن را بدون ارتباط با متون دیگر ،خواند یا درک کرد( .صادقی
سهلآباد و مباشری  )116 :1995به نظر کریستوا ،بینامتنیت جریانی نیست که در آن
یک متن ،متن پسین خود را باز تولید کند ،بلکه فرایندی نامعین برای پویایی متن
است و به انقالب در زبان شاعرانه میانجامد .به عبارت دیگر« ،بینامتنیت،
اندیشیدن در اندیشههای دیگران ،به رسمیت شناختن حضور در متن ،قائل شدن
به وجود تکثر و رد تکگویی است( ».مختاری و همکاران )555 :1999
1
عالوه بر کریستوا ،منتقدان ادبی دیگری همچون هارولد بلوم 9،لوران ژنی،
میکائیل ریفاتر 2،روالن بارت 6،ژرار ژنت و ،...دربارة بینامتنیت دیدگاههای
خودشان را تبیین کردهاند که در میان آنها دیدگاه ژرار ژنت از نظاممندی و
انسجام بیشتری برخوردار است .با توجه به اینکه مقالة حاضر بر اساس دیدگاه
وی تنظیم شده است ،در ادامه به تبیین دیدگاه او دربارة بینامتنیت میپردازیم.
ژرار ژنت ،نظریهپرداز و منتقد فرانسوی ،در عرصة مطالعات بینامتنی بسیار
تأثیرگذار بوده است .او با گسترش دامنة مطالعات کریستوا ،به مطالعه در
حوزههای ساختارگرایی ،پساساختارگرایی و نشانهشناختی پرداخت و نظامی
خاص را برای بررسی و تحلیل همة روابط بین متنها و دستیابی به داللتهای
2. Julia Kristova
4. Laurent Jenny
6. Roland Barth
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1. Bakhtin
3. Harold Bloom
5. Michael Rifater
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معنایی متون ،ترسیم کرد و آن را «ترامتنیت» نامید .نکتة مهمی که در بینامتنیت
ژنت وجود دارد ،جستوجوی روابط تأثیر و تأثر میان دو یا چند متن است.
نامور مطلق در اینباره مینویسد:
«محققان نسل دوم بینامتنیت به روابط تأثیر و تأثری بیتوجه نیستند .آنها برای
تعریف دقیقتر و نیز کاربردی کردن بینامتنیت در تحلیلها ،توجه به منابع را نفی
نمیکنند .به طور مثال ،ژنی 1و رفاتر 5به صراحت از تأثیرات بینامتنی سخن
میگویند و به نقد منابع نیز میپردازند .این موضوع بهویژه در مفهوم ترامتنیت نزد
ژرار ژنت به او خود میرسد( ».نامور مطلق 92 :1990ـ)91

ترامتنیت 9از دیدگاه ژنت شامل هر نوع رابطهای است که در آن یک متن،
خواه آشکار ،خواه پنهان ،در رابطه با متون دیگر قرار میگیرد (محمّدزاده :1996
5
 )115و به پنج دسته تقسیم میشود :بینامتنیت 1،پیرامتنیت 2،فرامتنیت 6،سرمتنیت
و بیشمتنیت( 5.چندلر 596 :1955؛ نامور مطلق 90 :1992ـ)52

بحث و بررسی
برای ورود به بحث ،ابتدا خالصهای از رمان آتش بدون دود نقل میشود ،سپس
روابط بینامتنی آن با اساطیر ،بر اساس نظریة ترامتنیت ژنت بررسی میگردد.

خالصۀ رمان
یموت و گوکالن ،دو قبیله بزرگ ترکمن هستند که با یکدیگر دشمنی دارند.
«گاالن» پسر یازی اوجا ،بزرگ قبیلة یموت ،که قهرمانی جنگجو ،دالور و
بیرحم است ،عاشق «سولماز» ،دختر مغرور بیوک اوچی ،بزرگ قبیلة گوکالن
میشود .گاالن بنا به خواستة سولماز ،شبانه وی را از چادر پدرش میرباید و در
این واقعه ،دو برادر گاالن کشته میشوند .این ماجرا نفرت گاالن از قبیله مقابل را
شدیدتر میکند و او بعد از ازدواج با سولماز ،برای خونخواهی برادرانش اقدام
میکند و تصمیم میگیرد دو برادر سولماز را بکشد.
روند داستان بر اساس این کینهجویی و جنگ ادامه مییابد .در این میان ،گاالن به
2. Refater
4. Intertextuality
6. Metatxtualite
8. Hypertextualite

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Jenny
3. Transtextualite
5. Paratextualite
7. Arcitextualite

س 16ـ ش  29ـ تابستان  99ــــــــــــــــــــــــــ بررسی رد پای اساطیر در رمان آتش بدون دود505 / ...

دلیل مخالفت با کدخدایی وی در قبیلة یموت ،وطنش را ترک میگوید و سرزمین
«اینچهبرون» را بنیان مینهد .بعد از مدتی ،گاالن دوباره به قبیلة گوکالن حمله میکند
و با کشتن دو برادر سولماز ،به هدف خود نائل میشود .برادر دیگر سولماز ،به
درخواست پدرش ،گاالن را در کنار چاه آب میکشد و سولماز برای انتقام خون
همسرش ،به گوکالن رفته ،برادرش را به قتل میرساند و خود نیز کشته میشود.
گاالن و سولماز به افسانهها میپیوندند و دو فرزند آنها ،آقاویلر و آقشام
گلن به دست بویانمیش بزرگ میشوند .آق اویلر با دختر بویانمیش ،مالن،
ازدواج میکند و بعد هم به ریشسفیدی (آق اویلری) اینچهبرون میرسد .حاصل
این ازدواج چهار فرزند میشود :پاالز ،آلنی ،آتمیش و ساچلی .روزی در
اینچهبرون بیماری شیوع پیدا میکند .بچههای زیادی میمیرند و افرادی زیادی
درد میکشند .مردم برای شفا یافتن به درخت مقدّس پناه میبرند .سرانجام ،آق
اویلر به عنوان کدخدا و بزرگ قبیله ،به ستوه میآید و پسرش را صدا میکند و
به او میگوید« :آلنی به شهر برو و تا دکتر نشدی برنگرد».
آلنی چهار سال در تهران ،نزد بهترین طبیبان درس طبابت میخواند .وی عالوه
بر پزشکی ،در زمینههای سیاسی و اجتماعی نیز به همان سرعت پیشرفت میکند و
صاحبنظر میشود .در این مدت ،خانوادة او یعنی اوجاها ،مورد آزار و بیاحترامی
بسیاری از سوی مردم قرار میگیرند .سرانجام آلنی به اینچهبرون بازمیگردد.
بزرگترین دشمن آلنی و اوجاها ،یاشولی (مال) آیدین بود که از نذورات
درخت مقدّس اموال زیادی برای خود جمع کرده بود و برای ادامة بهرهمندی از
نذورات درخت مقدّس ،تصمیم گرفته بود به هر قیمتی شده جلوی پیشرفت آلنی
را بگیرد .همه با بدگمانی و بدون توجه به آلنی ،از کنارش رد میشوند و فرزندان
مریضشان را به پای درخت مقدّس میبرند و از آن شفا میخواهند .آلنی که از
مبارزه آشکار و مستقیم با درخت مقدّس سودی نمیبرد ،برای تغییر عقیدة مردم
نسبت به خودش راه جدیدی را در پیش میگیرد و خودش را واسطة بین درخت
و مردم معرفی میکند که از جانب درخت برای درمان و شفا مأمور شده است.
آلنی با درمان یکی از اهالی قبیله ،اعتماد مردم را جلب میکند و به همسرش
مارال نیز علم طبابت را میآموزد و همراه با او به مداوای بیماران میپردازد.
مدتها بعد ،علی محمّدی ،دوست آلنی ،آنها را برای مبارزات سیاسی به
پایتخت فرامیخواند .آلنی و همسرش قبیله را ترک میکنند و به شهر میروند و
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روز به روز در سیاست غرق میشوند .پس از کشمکشها و فعالیتهای فراوان،
سرانجام آلنی اعدام میگردد و مارال نیز کشته میشود.

پیرامتنیت
به اعتقاد ژنت ،به ندرت یک متن به صورت عریان و فاقد پوشش به وجود
میآید و همواره پوششی از متن واژهها ،آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم
دربرمیگیرد .او متنهایی را که همانند ماهواره متن اصلی را دربرمیگیرند،
پیرامتن مینامد( .نامور مطلق  )90 :1956پیرامتنها دو دستهاند :درونی و بیرونی.
پیرامتنهای درونی ،عناصری هستند نظیر عناوین اصلی ،عناوین فصلها ،درآمدها
و پینوشتها .پیرامتنهای برونی عناصری هستند بیرون از متن مورد نظر ،مانند
مصاحبهها ،آگهیهای تبلیغاتی ،نقد و نظرهای منتقدان و پاسخ این نقدها،
نامههای خصوصی و دیگر موضوعات مربوط به مؤلف یا مدونکنندة اثر( .آلن
 )120 :1992پیرامتنهای درونی مستقیماً به متن اصلی مربوطاند و از نزدیک آن را
دربرمیگیرند و توضیحاتی دربارة آن ارائه میکنند اما پیرامتنهای بیرونی به
صورت غیرمستقیم با متن اصلی ارتباط و پیوند مییابند.
از میان این دو نوع پیرامتن ،آنچه با رمان آتش بدون دود ارتباط دارد« ،پیرامتن
بیرونی» است و فرض ما بر این است که نادر ابراهیمی در محتوا و ساختار رمان
از عناصر اساطیر و افسانهای ـ بهویژه اساطیر شاهنامه ـ بهره گرفته است .آشنایی
عمیق نادر ابراهیمی با ادبیّات کهن فارسی و مطالعة مشتاقانه متون قدیمی که در
مصاحبهاش به آنها اشاره کرده ،به اثبات این فرضیه کمک میکند .او در اینباره
میگوید« :در هجده ـ نوزده سالگی تقریب ًا با متنهای قدیمی و اصلی فارسی ـ
شعر و نثر ـ آشنا بودم .مکررخوانی میکردم و عالمتگذاری و یادداشتبرداری.
از کالس ده تا دوازده ادبی ،کامالً دیوانهوار میخواندم .مجنون تاریخ بیهقی شدم.
چهار مقاله نظامی عروضی ،مرزباننامه ،کلیله و دمنه ،عقل سرخ و دهها کتاب
دیگر ـ و همزمان گلستان و بوستان ـ بارها ـ و حافظ ،مولوی ،عطار ،ناصرخسرو
و ...و غوطهخوردنی غریب در نثر دورههای مختلف قدیم ...از اینسو رفتن و از
آنسو برآمدن( ».ابراهیمی )95 :1956
همچنین توجه خاص ابراهیمی به قصه و داستان در زبان فارسی و قائل شدن
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پیشینة تاریخی پنجهزارساله برای آن و اصرار به لزوم توجه ویژه به داستانهای
بزرگانی چون فردوسی ،سعدی ،مولوی و عطار ،این فرض ما را اثبات میکند .او
دربارة چگونگی بهره گرفتن داستاننویسان از ادبیّات قدیم ـ بهویژه ادبیّات
داستانی ـ میگوید:
«شایسته است که ما قصهنویسان این آب و خاک ،نگاهی به درون بیندازیم؛ به گذشته،
به این معادن حیرتانگیز باور نکردنی ،به البرزی از قصه و داستان و حکایت.
اگر صمیمانه و پرشور و عاشقانه ،رجعتی کنیم به درون و غوطهای بخوریم در
ادبیّات کهنمان و درعینحال نگاهی هم به جهان و دگرگونیهای شگفتانگیزی
که در زندگی و طبیعتاً در هنر و داستان هنری پیش میآید بیندازیم و به نیازهای
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و عاطفی جامعة خود و جوامع دردمند جهان
زمان خویش نظری کنیم و به زبان بهشتی فارسی تسلطی شایسته بیابیم ،هیچ شکی
در دلم نیست که طی دو یا سه دهة آینده در اوج هرم داستاننویسی جهان جای
خواهیم گرفت ...من با نهایت تعصب میگویم ما بر سر بزرگترین گنجینة ادبیّات
داستانی جهان نشستهایم و اینطور فقیر و گرسنه به دستهای عابران نگاه میکنیم.
بله ...بازگشتی به خویشتن خویش الزم است( ». ...ابراهیمی 10 :1959ـ)9

مطالعه این گفتوگوها و آثاری مانند این ،ما را بر آن میدارد که با دیدی
بینامتنی به این رمان بنگریم و پیوندهای عمیق آن را با ادبیّات قدیم ـ بهویژه با
اساطیر و افسانهها ـ بررسی کنیم.

بینامتنیت
چنانکه قبالً ذکر شد ،ژنت بینامتنیت را رابطة حضوری دو یا چند متن میداند و آن
را به سه دسته تقسیم میکند :صریح و اعالم شده (نقل قول با ارجاع یا بدون
ارجاع) ،غیرصریح و ضمنی (تلمیح و اشاره) و پنهان شده (سرقت ادبی) .در تحلیل
ارتباط بینامتنی رمان آتش بدون دود با اساطیر و افسانهها ،از میان سه مورد نقل شده
در تقسیمبندی ژنت ،برای دستة اول (صریح و اعالم شده) و دستة سوم (سرقت
ادبی) مصداقی وجود ندارد اما برای دستة سوم (ضمنی) مواردی قابل ذکر است:
1ـ صحنة اولین دیدار گاالن و سولماز ،یادآور دیدار خسرو و شیرین (نظامی
191 :1966ـ )151است که در رمان نیز با اندکی تفاوت به آن اشاره شده است:
«سولماز ،گله کنار آبخور آورده بود و خود ،گله رها کرده در جانبی از آبخور
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نشسته بود تا وضو بگیرد .گاالن رسیده بود و اسب پنهان کرده بود و خود را نیز
در پس خاکریزی .این نخستین دیدار بود .و شیرین قصه ،برهنه نبود تا از مرمر
تن ،سالح وسوسه بسازد و فرهاد قصه از آن فرهادها نبود که در برابر هر تن
مرمرینی خواهشی احساس میکنند .پس گاالن خیره شد .فضا را که پر از بوی
سولماز بود ،بویید و به درون کشید .لرزشی در زانوان خود احساس کرد و زانو بر
خاک نهاد که نلرزد( ». ...ابراهیمی  ،1956ج91 :1ـ)99

چنانکه مالحظه میشود ابراهیمی در توصیف این صحنه ،از داستان خسرو و
شیرین به صورت بینامتنی استفاده کرده است؛ با این تفاوت که به صورت عمدی
یا سهوی ،فرهاد را به جای خسرو به کار برده است.
5ـ در رمان آتش به دود ،شخصیت «گاالن» بسیار شبیه رستم است .ما در
قسمتهای دیگر مقاله به این موارد اشاره خواهیم کرد؛ آنچه در این قسمت
مدنظر ماست تشبیه ضمنی گاالن به رستم و اشاره به سیمرغ است .وقتی از «عراز
دُردی» که از مخالفان گاالن است ،دربارة قدرت و نفوذ او سؤال میکنند
میگوید« :هه ،اینها خیال میکنند صحرا هم حتماً باید رستمی داشته باشد ،باید
غول و قلة بلند و سیمرغی داشته باشد( ».همان ،ج)16 :5
9ـ نبرد پدر و پسر ،یکی از بنمایههای اساطیری است که در ادبیّات ملل
مختلف بازتاب داشته است .در اساطیر ایران نیز این مضمون در برخی آثار دیده
میشود که مهمتر و معروفتر از همه ،تقابل رستم با سهراب است .این بنمایة
اساطیری ،در آتش بدون دود ،در تقابل تاری ساخال (پدر) و آرپاچی (پسر) ،بروز
یافته است .آق اویلر بعد از روانه کردن آلنی به شهر برای یادگیری طبابت ،از
کدخدایی کناره میگیرد و اینچهبرون بدون کدخدا میماند .میخواهند کسی را به
جانشینی او انتخاب کنند که نهایت ًا تاری ساخال ،پدر آرپاچی (آرپاچی داماد آق
اویلر است) کدخدایی را میپذیرد و این پذیرش باعث تقابل او با پسرش
میشود که به کشته شدن تاری ساخال به دست پسرش منجر میشود.
تقابل تاری ساخال و آرپاچی یادآور تقابل رستم و سهراب در شاهنامه است.
خود ابراهیمی نیز با ذکر نام رستم و سهراب ،به طور ضمنی به این داستان اشاره
میکند .صحنهای که به کشته شدن تاری ساخال منجر میشود ،به این صورت
است؛ تاری ساخال میخواهد به چادر کدخدایی برود اما آرپاچی (پسرش) او را
از این کار بازمیدارد:
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«پدر! تو میدانی که نباید پایت را توی چادر آق اویلر بگذاری ...آنجا خانة تو نیست
تاری ساخال ،خانة تو توی قلب من است .به همین خانه قناعت کن و از چادر
کدخدایی بگذر ...تاری ساخال بار بر دوش نهاد و قدم برداشت .آرپاچی چخماق
کشید .تاری ساخال یک قدم دیگر برداشت و نفس زنان گفت :آرپاچی! این را بدان که
من اگر قرار باشد بمیرم توی آن چادر سفید میمیرم ...کدخدا میمیرم .آرپاچی قنداق را
در شانه جا داد .پدر از تو خواهش میکنم برگرد ...آرپاچی قراول رفت ،تاری ساخال
نیم قدم جلو گذاشت ...و آرپاچی ماشه را کشیده بود ...تاری ساخال بار بر زمین نهاد
چراکه زمان سبکبار رفتن بود( ». ...ابراهیمی  ،1956ج556 :5ـ)551

چنانکه ذکر شد ،ابراهیمی با آوردن نام رستم و سهراب نشان میدهد که به
این داستان توجه داشته است« :این سهراب خونین جگر است که رستم بیساز و
برگ را مهلت یک بار زمین زدن ،بخشیدن و فخر فروختن نمیدهد»؛ (همان ،ج:5
« )552در تمام سرزمین گوکالن مردم از تو حرف میزنند ،میگویند :سهراب،
رستم را کشته است( ».همان ،ج)552 :9
1ـ ابراهیمی ،حکایت عشق باغداگل (دختر آقشام گلن) و پسرعمویش،
آتمیش را به حکایت مار و گنجشک تشبیه میکند« :و حکایت باغداگل و
آتمیش ،حکایت مار بود با گنجشک( ».همان)90 :
حکایت نزاع مار با پرندگان که به صورتهای مختلف نقل شده است ،در
اصل ،اسطوره نبرد آسمان و خورشید (در نماد پرندگان) با زمین و سرما (در نماد
مار) است .اثری که دقیقاً حکایت مار با گنجشک در آن مطرح شده ،انوار سهیلی
است .خالصة داستان به این صورت است که دو گنجشک نر و ماده در سقف
خانهای آشیانه میسازند .روزی در غیاب آنها ،ماری به آشیانة آنها میآید و
بچگان را میخورد .گنجشک نر با ترفندی مار را به دست صاحبخانه هالک
میکند( .واعظ کاشفی 952 :1955ـ)951
به ماجرای تقابل گنجشک با مار ،در شعر خاقانی نیز اشاره شده است؛ البته
خاقانی به جای مار ،اژدها آورده است:
نــه نــه شــهباز چــه؟ کــه گنجشــکم

کــــــز دم اژدهــــــا گریختــــــهام
(خاقانی )901 :1959

ظاهراً غرض ابراهیمی از تشبیه حکایت این دو عاشق به حکایت مار و
گنجشک ،عدم سازگاری و نرسیدن این دو به یکدیگر است؛ چنانکه نهایت ًا هم
آتمیش کشته میشود و وصال صورت نمیگیرد.
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1ـ نادر ابراهیمی در توصیف چگونگی نشستن «یاماق» برای اینکه پدرش،
«آی دوغدی» ،با تکیه بر او سوار اسب شود ،از یک مصرع شاهنامه استفاده
میکند« :یاماق ...حس کرده بود که آی دوغدی قادر به سوار شدن بر اسب
نیست ،آهسته برخاست ،به پدر و اسب نزدیک شد ،کنار اسب« ،ستون کرد چپ
را و خم کرد راست» ،تا پدر بتواند پا بر ران او بگذارد و سوار شود( ».ابراهیمی
 ،1956ج )152 :5عبارت «ستون کرد چپ را و خم کرد راست» مصراعی از
شاهنامه فردوسی است ،در توصیف تیراندازی رستم در جنگ با اشکبوس:
بمالیـــــد چاچــــی کمــان را بــه دســت
ستون کـرد چـپ را و خـم کـرد راسـت

بــه چــــرم گــوزن انــدر آورد شســت
خــروش از خــم چــرخ چــاچی بِخاســت
(فردوسی  ،1959ج)596 :9

با اینکه نویسنده هیچ اشارهای به نام فردوسی نکرده است اما به علت شهرت
مصراع نزد فارسیزبانان باید آن را از نوع تلمیح به حساب آورد ،نه سرقت ادبی.

فرامتنیت
سومین گونه ،از تقسیمبندی پنجگانة ترامتنیت ژنت ،فرامتنیت است که پیوند یک
متن با متن دیگر را بر اساس روابط تفسیری و تأویلی بررسی میکند؛ یعنی
هرگاه یک متن به تأویل و تفسیر متنی دیگر بپردازد ،رابطة آنها «فرامتنی» خواهد
بود .در این صورت ،متن دوم که به تفسیر و تشریح یا نقد متن نخست میپردازد،
فرامتن محسوب میشود .رابطة فرامتنی میتواند در تشریح ،انکار یا تأیید متن
نخست باشد( .نامور مطلق )99 :1956
رمان آتش بدون دود نیز بر اساس نقل برخی از اساطیر و افسانهها و اشاره به
آنها به وجود آمده است .در این میان ،نویسنده گاهی به رد و انکار برخی باورها
و عناصر اساطیری میپردازد؛ از جمله برخورد با درخت مقدّسی که مورد احترام
مردم بود .چنانکه میدانیم در باورهای اساطیری مردم ،درخت دارای تقدس و
احترام خاصی بوده است؛ «در بسیاری تمدنها ،دربارة درخت معتقداتی مذهبی
رواج دارد و مردم عبادتشان میکنند .یونانیان میگفتند «دریادها» ،یعنی
ربالنوعی که در جنگلها میزید و موکل درختان و نگاهبان بیشهزاران است ،در
درخت سکنی دارد( ».دوبوکور  )19 :1955بعضی اقوام نیز ادعا میکردند در زمزمة
برگها ،طنین آوای خدایان را میشنوند( .همان)55 :
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به طور کلی ،بنا بر پیوندی که بین انسان و درخت وجود داشته ،درخت
مقدّس و مورد پرستش بوده است .در رمان آتش بدون دود نیز درخت مقدّس
شمرده میشود ،به گونهای که بعد از حرکت عدهای از قبیلة یموت به سرکردگی
گاالن از ایری بوغوز ،بنا به پیشنهاد یاشولی حسن ،به «اینچهبرون» میروند ،به
دلیل وجود درخت مقدّس در آنجا .یاشولی حسن در توجیه انتخاب اینچهبرون
برای سکونت ،میگوید« :اگر این خاک خوب نبود درختِ نظرکردة خدا ،صدها
ال درخت عزیزش را آنجا نمیکاشت ...همة
سال آنجا دوام نمیآورد و خدا اص ً
مردم ...محتاج درخت مقدّساند ...پای پیاده به دیدن این درخت میآیند و نذر و
نیاز میکنند( ».ابراهیمی  ،1956ج)169 :5
«عدهای را دور خودت جمع کن ،درخت مقدّس را در میان بگیر [که در این
صورت] هم در پناه خدا هستی و زیر نگاه درخت مقدّس و هم از برکت وجود
درخت همه به دیدنت میآیند( ». ...همان) اینها سایة درخت را سایة خدا
میدانند( ،همان )29 :از درخت مقدّس نعمت و برکت میطلبند( ،همان ،ج)195 :1
به معجزة درخت اعتقاد دارند( ،همان )501 :برای درخت قربانی میکنند ،دخیل
میبندند و در پای آن ندبه میکنند( ،همان ،ج )29 :5زیرا اعتقاد دارند خدا صدای
درخت را میشنود( .همان)29 :
با این حال ،در مواردی ،با رد و انکار تقدس درخت از سوی برخی شخصیتهای
داستان مواجه هستیم و این افراد «درخت مقدّس» موردنظر مردم اینچهبرون را به
تمسخر میگیرند؛ آال (پسر آقشام گلن) و آتمیش (پسر آق اویلر) پسرعمو و خیلی به
هم شبیه هستند ،یاماق ـ یکی از شخصیتهای داستان ـ با دستاویز قرار دادن این
شباهت ،درخت مقدّس و متولی آن ،مال آیدین ،را به تمسخر میگیرد:
« ...جداً به من بگویید چه لزومی داشته که شما دو نفر اینقدر به هم شبیه باشید؟
به نظر شما ،این پیشآمده از حقهبازیهای مخصوص مال آیدین نیست؟ درخت!
این پسرعموها را آنقدر به هم شبیه کن که من هر کدامشان را که از پا درآوردم
بتوانم به جای آن یکی تحویل بدهم و پول خوبی به جیب بزنم .درخت! من ،تو و
شیطان ،سه تایی میتوانیم دنیا را زیرورو کنیم! کمک کن درخت ...کمکم کن.
آال ،حیران گفت :اینجا همه چیز عجیب است؛ همه چیز! ما خیال میکردیم که شما
واقعاً به درخت مقدّستان ایمان دارید .پس ،این یاشولی آیدین شما ،حقّ دارند
نگران آیندة خودش باشد( ». ...همان)590 :

بعد از بروز بیماری در اینچهبرون ،آق اویلر ،پسرش آلنی را به شهر میفرستد
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تا طبابت یاد بگیرد و برگردد تا مردم و بهویژه بچهها را که قربانی میشوند،
معالجه کند .اما وقتی آلنی برمیگردد هیچ کس برای معالجه به او مراجعه نمیکند
و همه ،بیماران خود ـ بهویژه بچههایشان ـ را برای شفا گرفتن نزد درخت
مقدّس میبرند .آلنی به مبارزه با درخت برمیخیزد و با انتقاد از مردم ،تقدس
درخت را رد میکند .او خطاب به یکی از شخصیتها میگوید« :آن درخت چه
دارد که تو به آن متوسل میشوی؟ چه دارد که بچة بیمارت را به آن
میسپاری؟ ...درخت که درد کسی را دوا نمیکند( ».ابراهیمی  ،1956ج)555 :9
علیرغم اینکه مردم اعتقاد دارند مواظبت از درخت عمر را طوالنی میکند و
کسی که درخت را بیفکند ،عمرش کوتاه میشود( ،فرخی  )516 :1995آلنی در
مبارزه با یاشولی آیدین و همراهانش که مردم را از مراجعه به او برای معالجه منع
میکردند ،میخواهد درخت مقدّس را از بین ببرد و تبری برمیدارد و به سمت
درخت حمله میکند( .ابراهیمی  ،1956ج111 :9ـ )515درست است که او موفق
نمیشود درخت را از میان بردارد ،اما این کار نشانگر عدم اعتقاد او به درخت و
رد و انکار تقدّس آن است .او درخت را فقط نعمت و رحمت خدا میداند؛
همچون خاک ،آب و( . ...همان ،ج)555 :5
چنانکه در نمونههای ذکر شده مالحظه میشود ،برخالف اعتقاد پیشینیان
دربارة درخت و تقدس آن ،در این رمان درخت مقدّس مورد احترام مردم
اینچهبرون ،در مواردی در معرض رد و انکار قرار میگیرد و تقدس آن به بازیچه
گرفته میشود .این نکته یکی از مواردی است که در فرامتنیت مورد توجه است.

سرمتنیت
ژنت روابط طولی میان یک اثر و گونهای را که اثر به آن تعلق دارد ،سرمتنیت
مینامد .در تعبیر ژنت ،سرمتن خود متن نیست بلکه مفهومی کلی است که
متنهای بیشماری را در برمیگیرد .به عنوان مثال ،رمانتیسم یک متن نیست بلکه
مجموعهای از متنها با مشخصاتی ویژه را در برمیگیرد( .نامور مطلق  )55 :1992به
اعتقاد ژنت ،گرچه با گذر زمان ،گونههای ادبی و هنری دستخوش دگرگونیهای
اساسی شدهاند ،اما این ارتباط میان یک اثر و یک گونه ،همواره قابل تصور است.
(نامور مطلق )91 :1956
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درست است که آتش بدون دود یک رمان است و از نظر ژانر و نوع ادبی،
شباهتی به متون اساطیری و حماسی ـ بهویژه شاهنامه ـ ندارد ،اما در نظریة ادبی
معاصر مسئلهای به نام «تداخل ژانرها» وجود دارد که بر اساس آن ،هیچ گونة
ادبی خالص و ناب نیست و هرگز نمیتوان در آثار ادبی برجسته ،یکی از گونهها
یا انواع بیان ادبی را شکل یکتای بیان دانست .به عنوان مثال ،ممکن است در یک
رمان گونههای مختلفی همچون غزل ،قصیده ،هزل ،طنز ،تمثیلهای دینی و
عرفانی و ...نمود داشته باشد .در چنین حالتی یک گونة ادبی با حفظ ویژگیهای
ساختاری خود ،با گونههای دیگر تداخل پیدا میکند( .احمدی 699 :1956ـ )695بر
این اساس (تداخل ژانرها با یکدیگر) و با توجه به اینکه ابراهیمی آگاهانه از
عناصر اساطیری در ساختار و محتوای اثر خود استفاده کرده ،میتوان گفت برخی
از مختصات متون اساطیری و حماسی در آتش بدون دود نمود پیدا کرده است.
ویژگیهای اساطیری و حماسی آتش بدون دود عبارتند از:

دالوری و جنگجویی
آثار اساطیری و حماسی متضمن جنگها و دالوریها و پهلوانیهاست؛ مضمون
ال در
عمدة این آثار خویشکاری و جنگاوریهای مختلف قهرمانان است .مث ً
شاهنامه از دالوریهای قهرمانان بزرگی چون رستم ،اسفندیار ،سهراب ،بیژن ،گیو
و ...سخن به میان آمده است( .شمیسا  )52 :1959در رمان آتش بدون دود نیز یکی
از مهمترین مضامین ،جنگجویی و دالوری است .این رمان مخصوصاً در
مجلدهای اولیه که بیان درگیریهای دو قبیله گوکالن و یموت است ،از
جنگاوریها و رشادتهای قهرمانان ،بهویژه قهرمانی به نام گاالن که «سرور
جنگجویان یموت» (ابراهیمی  ،1956ج )12 :1است ،سخن میگوید؛ به گونهای که
حتی پسر رئیس قبیلة رقیب (گوکالن) ،گاالن را در جنگیدن معلم خود میداند:
«من معلم تو هستم یا گاالن اوجا؟ در تحمل کردن تو ،در جنگیدن گاالن .پس
بدان که گاالن با هر تفنگی خوب تیر میاندازد و با هر اسبی خوب میتازد.
دلیلش هم فقط یک چیز است :رغبت به جنگ( ». ...همان )91 :دالوری و
جنگاوری گاالن به حدی بود که حتی مخالفانش به آن اذعان میکردند« :تو
(حاجبردی) دشمن گاالن بودی اما مثل او فکر میکنی ،اینطور نیست؟ گاالن
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جانوری بود که خوب میجنگید و خوب رهبری میکرد( ». ...براهیمی  ،1956ج:5
 )90به طور کلی ،در این رمان همانند آثار حماسی و اساطیری ،دالوری و

جنگجویی ستوده و بزدلی و زبونی نکوهش میشود.

اسطورة گیاه و نبات
در بسیاری از قصهها و افسانهها و باورهای اساطیری ،به درختـان و گیاهـانی برخـورد
میکنیم که انسان از آنها به وجود میآید ،یا قهرمانی تبدیل به گیاه میشود .در اساطیر
ایرانی اعتقاد بر این است که مشیا و مشیانه از گیاه ریواس متولد شـدهاند و در مقابـل،
انسانی که ناجوانمردانه کشته شود ،به گل یا درخت تبدیل میشود( .واحددوسـت :1955
 )919به عنوان مثال ،وقتی سیاوش را میکشند ،از خون او گیاهی میروید:
ز خــاکی کــه خــون ســیاوش بخــورد
نگاریــــده بـــر بـرگهـــا چهـــر اوی

بــه ابــر انــدر آمــد درختــــــی ز گــرد
همــی بــوی مشــک آمــد از مهــر اوی
(فردوسی  ،1959ج)165 :9

ابراهیمی در جلد آخر رمان با عنوان «هر سرانجام ،سرآغازی است» ،که پایان
کار آلنی را روایت میکند ،از تبدیل شدن آلنی به بید مجنون سخن میگوید:
«آلنی ...وارد ابرها شد ،ابر شد ،ناپدید شد .مدتها ناپیدا ماند تا از آنسو بیرون آمد؛ اما
دیگر شبیه آلنی نبود ...شباهتش به آلنی بسیار کم بود .آلنی شده بود یک شاخة تنومند
درخت ...بخشی از تنه ...آلنی به خود نگاه کرد و دید که شبیه بید مجنون است .بعد
دید که اصالً نمیبیند .فقط حس میکند و حس کرد که باریک میشود و باریکتر و
به ترکة بید مبدل میشود ،هنوز آویخته و سرافکنده( ».ابراهیمی  ،1956ج)595 :5

از طرف دیگر ،در باورها و اندیشههای اساطیری ،جهان و پدیدههای مختلف
آن را با انسان و اعضای بدن او مقایسه کردهاند؛ از جمله گیاهان با موی انسان
مرتبط دانسته شده و به آفرینش موی از گیاه و گیاه از موی اشاره شده است.
(دادگی  )62 :1990در رمان آتش بدون دود نیز ترکه بید به تار مویی تبدیل میشود
از گیسوان مارال؛ «بعد ترکة بید به مویی تبدیل شد تار مویی از گیسوی مارال ـ
شاید( ».ابراهیمی  ،1956ج)595 :5

سرنوشت و تقدیر
در متون حماسی و اساطیری ایران ،بهویژه شاهنامه ،وقوع حوادث وابسته به تقدیر
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است و افراد در دست سرنوشت ،مانند بازیچهای هستند که حوادث به وسیله آنها به
وقوع میپیوندند و آنها مجبورند قدرت تقدیر را بپذیرند و در برابر آن کاری از
دستشان برنمیآید .در برخی از داستانهای شاهنامه ،مسئلة درماندگی انسان در برابر
تقدیر به تصویر کشیده میشود ،از جمله داستان رستم و سهراب که در کشته شدن
سهراب به دست رستم ،به جای اینکه خود رستم مقصر شناخته شود ،تقدیر و
سرنوشت عامل اصلی معرفی میشود .در بیان داستان ،از زبان سهراب میخوانیم:
تــو زیــن بیگنــاهی کــه ایــن گوژپشــت
از این خویشتن کشتن اکنون چه سود

مـــرا برکشـــید و بـــه زودی بکشـــت
چنــین رفــت و ایــن بــودنی کــار بــود
(فردوسی  ،1959ج)599 :5

انعکاس این فکر در شاهنامه چنان است که هیچ عملی بدون مداخلة تقدیر
صورت نمیگیرد و فردوسی دمبهدم از آن یاد میکند:
هژبــــر جهانســــوز و نــــر اژدهــــا
نبشــته بــه ســر بــر دگــر گونــه بــود

ز دام قضـــــا هـــــم نیابـــــد رهـــــا
(همان ،ج)115 :1
ز فرمــان نــه کاهــد نــه خواهــد فــزود
(همان ،ج)511 :5

تقریباً اکثر داستانهای شاهنامه از قبیل داستان ایرج ،سهراب ،سیاوش ،فرود،
اسفندیار و ...همگی به حکم و ارادة تقدیر جریان مییابد و بشر از تغییر دادن
سیر آنها ناتوان است( .اسالمی ندوشن )195 :1950
در رمان آتش بدون دود نیز همین اندیشه حکمفرماست و انسان اسیر دست
سرنوشت است« :اما ما میدانستیم که آتمیش کشته خواهد شد .روی پیشانی او
نوشته شده بود( ».ابراهیمی  ،1956ج )509 :9قلیج بلغای ارتباط و پیوند خود با آلنی
را به حکم تقدیر نسبت میدهد« :آلنی آق اویلر! سرنوشت ما را به هم دوخته
است ...اگر تور انداختن ،سرنوشت نباشد به تور افتادن سرنوشت است( ».همان،
ج )529 :1در ماجرای ازدواج گاالن و سولماز نیز تقدیر ،بازیگر اصلی است:
«بویان میش به چادر خود بازگشت و گفت :گاالن به برکت خدا قسم که صحرا
شما دو نفر را برای هم ساخته است( ».همان ،ج)69 :1

ربودن معشوق
ربودن معشوق از کنشهای معروف در افسانهها و اسطورههاست و در
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گذشتههای خیلی دور ریشه دارد .یکی از معروفترین و قدیمیترین اسطورهها
در این زمینه ،اسطوره خدابانوی پرسفون است که «بیشتر از طریق افسانة ربوده
شدنش توسط هیدیز» (بولن  )525 :1956معروف است .این خدابانو پس از ربوده
شدن توسط خدای مذکر ،به مقام ملکة جهان زیرین نائل میشود( .همان)125 :
در بسیاری از حماسهها و اسطورهها ،قهرمان برای رسیدن به معشوق باید
آزمونهایی را پشت سر بگذارد که یکی از آنها دستیابی به معشوق از طریق
ربودن اوست .به اعتقاد فریزر ،اینگونه سنتها حاکی از مراسم مسابقه برای
بردن عروس است و بین اقوام بسیاری رایج بوده است؛ هرچند در عمل فقط
شکل و ظاهر آن اجرا و بازسازی میشده است( .فریزر  )510 :1959در میان
داستانهای حماسی ایران ،در بانوگشسبنامه (119 :1999ـ )106چنین رخدادی را
شاهد هستیم؛ آنگاه که سه شاه هندو دلباختة بانو میشوند ،رستم ازدواج
بانوگشسب با یکی از آنان را مشروط به ربودن او از روی اسب میکند که البته
هیچیک موفق نمیشوند و جانشان را در این راه از دست میدهند.
در رمان آتش بدون دود نیز شرط رسیدن گاالن ،دالور یموتی ،به سولماز،
دختر بیوک اوچی از قبیلة گوکالن (قبیله دشمن) ،ربودن او از خیمه است؛
«سولماز شیفته و مهربان گفت :پس این کار را بکن گاالن اوجا ...،مرا جلوی
چشم برادرهایم و پدرم ،از توی چادر بیوک اوچی بدزد( ».ابراهیمی  ،1956ج)95 :1
بر اساس این شرط ،گاالن سولماز را از درون چادر و از سر سفره میرباید:
«گاالن ...پا به درون چادر گذاشت ...و دست راست را همچون دستی به قدرت
دست خدا ـ دست عشق ـ به سوی سولماز دراز کرد ،سولماز را از کنار سفره
برداشت ،پس کشید و نمد چادر افتاد( ».همان)22 :
بر اساس آنچه در این رمان نقل شده ،این شیوه همسر گرفتن رسم بوده است:
«بیوک اوچی [پدر سولماز] جدی شد و گفت[ :این] دیگر اسمش دزدی نیست،
بردن دختر به خانة شوهر است .این کار توی صحرا ،همیشه رسم بوده و هنوز
هم هست( ».همان)60 :
چنانکه مالحظه میشود رمان آتش بدون دود ،از لحاظ شیوة همسرگزینی نیز
شبیه اسطورههاست و از این جهت ،در میان داستانهای حماسی و اساطیری
ایرانی ،شبیه بانوگشسبنامه است؛ البته سولماز از جهاتی دیگر نیز شبیه
بانوگشسب است که در ادامه به آن اشاره میشود.
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بیشمتنیت
بیشمتنیت همانند بینامتنیت روابط دو متن ادبی را بررسی میکند ،با این تفاوت
که بینامتنیت بر اساس رابطة همحضوری به وجود میآید ولی بیشمتنیت بر
اساس رابطة برگرفتگی و اقتباس .به عبارت دیگر ،هرگاه متن «ب» از متن «الف»
برگرفته شود ،رابطة آندو بیشمتنی خواهد بود .در بیشمتنیت وجود متن دوم
وابسته به متناول است ،یعنی اگر متن اول نباشد متن دوم به وجود نمیآید.
(نامور مطلق )59 :1992
ژنت روابط میان پیشمتن (متن اول) و بیشمتن (متن دوم) را به دو دسته
تقسیم میکند:
همانگونگی (تقلید)؛ که در آن هدف مؤلف بیشمتن ،حفظ پیشمتن در
وضعیت جدید و وفاداری به آن است.
تراگونگی (تغییر)؛ که در آن بیشمتن حاصل دگرگونیهای اساسی در
پیشمتن است .تراگونگی از جهات و منظرهای متفاوت قابل بررسی است .ژنت
با یک نگاه ساختاری ،تراگونگی را به دو گونة اصلی تراگونگی کمّی و محتوایی
تقسیم میکند( .نامور مطلق )116 :1956

همانگونگی (تقلید)
رمان آتش بدون دود ،بهویژه در جلد اول ،از لحاظ ساختار داستانی و کارکرد
شخصیتها ،شباهت زیادی با متون اساطیری و حماسی بهویژه شاهنامه دارد؛ با
اینکه نویسنده هیچ اشارهای به پیروی خود از سبک و ساختار شاهنامه و سایر متون
اساطیری و حماسی نکرده ،اما مقایسة رمان آتش بدون دود ،به عنوان بیشمتن با
متون اساطیری و حماسی ـ بهویژه شاهنامه ـ به عنوان پیشمتن ،نشان میدهد که
نادر ابراهیمی در طرح و ساختار اثر خود از این متون بهره گرفته است .برخی از
این موارد برگرفتگی و برداشت ،بدون تغییر در اصل صورت گرفته است و
مصداق بارز همانگونگی (تقلید) هستند .موارد ذیل از این دستهاند.
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مرز بودن قرهچای و جیحون
در شاهنامه مرز بین ایران و توران ،رود جیحون است .طبق روایات باستانی ،برای
تعیین مرز ایران و توران ،آرش کمانگیر تیری از آمل یا ساری انداخت که در کنار
رود جیحون فرود آمد (خانلری  )6 :1951و همانجا به عنوان مرز ایران و توران
مشخص گردید .در رمان آتش بدون دود نیز رودخانة «قرهچای» مرز بین قبایل
یموت و گوکالن است؛ پسران بیوک اوچی کدخدای قبیله گوکالن ،در تعقیب
گاالن هنگام ربودن سولماز ،به مرز بودن قرهچای اشاره میکنند و میگویند:
«اسب گاالن اوجا هم مثل خود او خیرهسر است ،زمین نخورد و از قرهچای رد
شد .چیکار میتوانستیم بکنیم؟ اگر پا به آنسوی رودخانه میگذاشتیم برای تو
هیچکس باقی نمیماند( ». ...ابراهیمی  ،1956ج)29 :1
به نظر میرسد مرز شدن رودخانه قرهچای در این رمان تقلیدی از مرز بودن
رودخانه جیحون در شاهنامه باشد.

رفتن گاالن به سرزمین گوکالن
در رمان آتش بدون دود ،دو قبیله یموت و گوکالن ،اختالف دارند .گاالن ،سرور
جنگجویان یموت ،فرد دالور و شجاعی است که بدون ترس و با جسارت
فراوان ،پای به سرزمین گوکالن (سرزمین دشمن) میگذارد .نویسنده با بیانی
طنزآمیز دربارة رفتن گاالن به سرزمین گوکالن مینویسد« :عشق گاالن به گوکالن
به حدی بود که سه روز تاب تحمل دوری ایشان را نداشت! اگر میخواستی
احوالش را بپرسی ،لبخندزنان به تو میگفتند :آن طرف رودخانه پیدایش میکنی،
دور و بر گومیشان! و گومیشان ،مرکز قبیلة گوکالن بود( ».همان )16 :نویسنده
همچنین بر تنها رفتن و شبهنگام رفتن او تأکید میکند« :خبرش را برای پدرم
ببرید ...که گاالن ،تنها به گومیشان میرود» (همان )90 :و «گاالن اوجا ،در تمام
طول شب تک و تنها به جانب گومیشان میتاخت( ».همان)99 :
در شاهنامه ،رستم چنین کارکردی دارد .در داستان رستم و سهراب ،وقتی
تهمینه شبهنگام به سراغ او میرود و درخواست ازدواج میکند ،در توجیه دلیل
عالقة خود به رستم ،به تنها رفتن شبانة او به سرزمین توران (سرزمین دشمن)
اشاره میکند:
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بــه کــردار افـــسانه از هــر کــــــسی
کــه از شــیر و دیــو و نهنــگ و پلنــگ
شــب تیــــــره تنهــا بــه تــوران شــوی

شنــــــیدم همــی داســتانت بــــسی
نترســی و هســـتی چنــین تیــز چنــگ
بگــردی بــر آن مــرز و هــم بغنــــوی

(فردوسی  ،1959ج)152 :5
چنانکه مالحظه میشود در هر دو متن به تنها و شبهنگام رفتن قهرمان به
سرزمین دشمن اشاره شده است .بنابراین به نظر نگارندگان ،شاهنامه پیشمتنی
است برای رمان آتش بدون دود و نویسنده بدون دگرگونی در پیشمتن از آن
بهره برده است.

عقد گاالن و سولماز
گاالن بعد از اینکه سولماز را از چادر پدرش میرباید و به سرزمین یموت
میآورد ،از یاشولی حسن ،مالی اوبه (چادر) و سایر ریشسفیدان ،درخواست
میکند که سولماز را به عقد او دربیاورند؛ «گاالن بیهیچ مقدمهای گفت :این
دختر را برای من عقد کنید» (ابراهیمی  ،1956ج )51 :1و تا زمانی که عقد نبستهاند
با سولماز درون یک چادر نمیرود.
در ماجرای رستم و تهمینه نیز رستم بعد از درخواست تهمینه برای ازدواج ،از
موبدی میخواهد که او را از پدرش خواستگاری نماید تا ازدواجش با تهمینه به
نحو شرعی صورت گیرد:
چــو رســتم برآنســان پریچهــره دیــد
بفرمــــود تــا مــــوبدی پــر هنــر

ز هـــر دانشـــــی نــزد او بهــره دیــد...
بیایـــــد بخــــــواهد و را از پــــــدر
(فردوسی  ،1959ج)156 :5

با توجه به تأثیرپذیری نویسنده از شاهنامه در موارد دیگر ،به نظر میرسد
نحوة عقد گاالن با سولماز نیز تقلیدی است از شاهنامه فردوسی و نحوة عقد
شرعی رستم و تهمینه.

سولماز و بانوگشسب
سولماز در رمان آتش بدون دود دختر بیوک اوچی است؛ او عالوه بر زیبایی
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ظاهری ،در سوارکاری و تیراندازی نیز مهارت زیادی دارد« :این سولماز،
سوارکاری و یکهتازی را از کودکی با برادرها یاد گرفته بود و تمام تفاوتش با
برادرها در این بود که چون تفنگ به سر دست میآورد یتمیش و قاباغ
(برادرهایش) به احترام مهارت او کنار میکشیدند و چون او میتاخت تنها خاک
سم اسبش را به خورد برادران میداد( ». ...ابراهیمی  ،1956ج )51 :1شخصیت
سولماز یادآور بانوگشسب ،دختر رستم است که هر دو عالوه بر زیبایی ظاهری،
از هنر جنگاوری ،سوارکاری و تیراندازی نیز بهرهمند هستند .سولماز یک برادر
کوچکتر از خودش دارد به اسم آیدین؛ سوارکاری و تیراندازی را سولماز به او
آموخته است و هنگام شکایت از آیدین به پدرش ،به این موضوع اشاره میکند:
«پدر! ...پاک یادش رفته که اسب تاختن و تفنگ کشیدن را من یادش دادهام».
(همان )19 :در بانوگشسبنامه نیز بانو شکار و سواری را به درخواست رستم ،به
برادر کوچکترش ،فرامرز میآموزد:
یکـــی روز رســـتم یـــل پـــاکدین
فرامـــرز نـــامی مـــر او را ســـپرد
تو با او به هـر نیـک و بـد یـار بـاش
به هم شاد بودنـد چـون مـاه و خـور
دل و جـــان ز شـــادی برافـــروختش

طلـــب کـــرد بـــانو گشســـب گـــزین
بـــدو گفـــت کـــای نـــامبردار گـــرد...
ز هــر خــوب و زشــتش نگهــدار بــاش...
به یـک جایشـان منـزل و خـواب و خـور
شـــــکار و ســـــواری بیـــــاموختش
()60 :1999

همچنین سولماز در سرزمین گوکالن عاشقان بسیاری دارد «هیچ نوجوانی در
تمام قبیلة گوکالن نبود که سولماز را دیده باشد و عشق سولماز منهدمش نکرده
باشد» (ابراهیمی  ،1956ج )59 :1و همین مسئله باعث نوعی درگیری در میان
گوکالنها شده بود و از ترس دیگر خواستگاران ،هیچکس جرئت نمیکرد به
خواستگاری سولماز برود؛ پدر سولماز هم از ترس درگیری خواستگاران با
ازدواج او موافق نیست« :بیوک اوچی گفت :چه حرفها میزنی اخلی خان!
دختر به یکی از دو برادر عاشق بدهم که آن یکی هم برادر را بکشد هم دختر
مرا؟ نه بیوک اوچی .آنها با هم شرط کردهاند که این کار را نکنند .خوب است.
خیلی خوب است .ببینیم با همه جوانهایی که سولماز را میخواهند هم همین
شرط را کردهاند( ».همان)55 :
در بانوگشسبنامه نیز پهلوانان ایران از بانو خواستگاری میکنند و به همین
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دلیل با هم درگیر میشوند .رستم چارة کار را در آن میداند که از طریق آزمون
دختر خود را به عقد یکی از پهلوانان دربیاورد .بنابراین به خواستة رستم پهلوانان
بر روی فرش مینشینند و رستم فرش را تکان میدهد؛ شرط این است که
هرکس بتواند بر روی فرش باقی بماند با بانو ازدواج کند .در این آزمون فقط گیو
ایستادگی میکند و با بانو گشسب ازدواج میکند( .بانوگشسبنامه 169 :1999ـ)126
چنانکه مالحظه میشود تعلیم آیدین از سولماز و داشتن خواستگاران بسیار و
درگیری آنها با یکدیگر تقلیدی از بانوگشسبنامه است.

شباهت آتمیش به گاالن
آتمیش ،فرزند آق اویلر و نوة گاالن بود و از لحاظ دالوری و جنگجویی شبیه
گاالن ،پدربزرگش؛ به گونهای که در رمان همواره به شباهت او به گاالن پرداخته
میشود و دوست و دشمن در شباهت او به گاالن در جنگجویی ،تردیدی
ندارند« :پیرزنهایی که قصههای گاالن اوجا و سولماز اوچی را برای نوههایشان
تعریف میکنند ،آخرش هم میگویند :بله ...یکی از نوههای گاالن خونریز،
همین حاال آن طرف صحرا ،پا جای پای گاالن گذاشته( »...ابراهیمی  ،1956ج:5
 )591و همه میگفتند« :آتمیش اوجا یک گاالن اوجای دیگر است» (همان ،ج:9
 )915و پدرش میگفت« :او عین پدرم گاالن اوجا است( ».همان ،ج)155 :5
شباهت آتمیش به گاالن در رمان آتش بدون دود یادآور شباهت سهراب و
شغاد به سام است؛ با این توضیح که در شاهنامه نیز سهراب و شغاد به جدشان
سام تشبیه میشوند .در داستان رستم و سهراب ،رستم وقتی اولین بار سهراب را
میبیند و دربارة او صحبت میکند ،میگوید:
بــه تــوران و ایــــران نمانــد بــه کـــــس

تو گـویی کـه سـام سـوار اسـت و بـس
(فردوسی  ،1959ج)511 :5

شغاد (پسر زال) نیز به جدش ،سام تشبیه میشود:
کنیـــــــزک پســــــر زاد روزی یکــــی
بــه بــاال و دیــــــدار ســـام ســـــوار

کــه از مــاه پیـــــدا نبـــود انــــــدکی
از او شــــاد شــــــد دودة نامــــــدار
(همان ،ج)951 :6

با توجه به این توضیحات میتوان گفت تشبیه آتمیش به گاالن ،در رمان آتش
بدون دود ،تقلیدی از شاهنامة فردوسی است.
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نامگذاری بر اساس ویژگیهای ظاهری و ذاتی
در اساطیر بسیاری از نامها دارای مفاهیم رمزی هستند ،بر اساس ویژگیهای
ظاهری و ذاتی انتخاب میشوند و بر دیرینگی و ازلی بودن آن ویژگیها داللت
دارند .مثالً نام نخستین انسان از دیدگاه اساطیر ایرانی «کیومرث» است که به
معنای آن «موجود زنده میرا» است ،یا نام اولین سلسلة پادشاهی «پیشدادیان»
است و پیشداد یعنی اولین قانون .زال را نیز به علت اینکه هنگام به دنیا آمدن،
موهایش سفید است ،به این اسم مینامند .این نامگذاریها به نوعی تعریف و
شناساندن ویژگیهای شخص یا شیء مورد نظر است.
در رمان آتش بدون دود نیز با چنین نامگذاریهایی مواجه هستیم؛ «بنیانگذار
قبیلة یموت ،دالوری بود عاشقپیشه به نام یموت( ».ابراهیمی  ،1956ج)10 :1
«یموت» در زبان عربی «فعل» است به معنی «میمیرد» و با کلمة «مرد» فارسی به
معنی «موجود میرا» هممعنی است و یادآور کیومرث در شاهنامه.
وجه تسمیة نام قبیله «گوکالن» نیز این است که «روزی از روزها ،سواری
ناشناس به دیدن ایشان آمد و راه برگرداندن رود را به ایشان آموخت .ترکمنهای
مدیون ،این مرد را گوکالن نامیدند ،به معنی تقریبی «مردی که سوار اسب آمد» و
خود را نیز قبیلة گوگالن یا گوکالن نامگذاری کردند( ». ...همان ،ج )19 :1همچنین
نام پدر گاالن (یازی اوجا) نیز بر اساس ویژگیهای ظاهری اوست؛ او «از آنجا
که بسیار بلند قامت بود «اوجا» (بلند قامت) لقب گرفت و از آنجا که نخستین
کسی بود که در ایری بوغوز خواندن و نوشتن آموخت ...لقب «یازی» به معنی
نوشته را نیز بر لقب دیگرش افزودند( ».همان)11 :
به نظر نگارندگان اینگونه نامگذاریها در این رمان ،تقلیدی از نامگذاریها
در اساطیر ،بهویژه شاهنامه است.

تراگونگی (تغییر)
نوع دوم برگرفتگی یک متن از متنی دیگر ،با تغییر و دگرگونی در پیشمتن
صورت میگیرد که آن را تراگونگی مینامند و به دو گونه تقسیم میشود :کمّی و
محتوایی.
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تراگونگی کمّی
با توجه به دیدگاه ژنت ،یکی از روشهای تغییر و دگرگونی در متن ،تغییر در
اندازه و حجم بیشمتن نسبت به پیشمتن (کاهش یا افزایش) است( ،نامور مطلق
 )96 :1956بر این اساس میتوان گفت ابراهیمی در نوشتن آتش بدون دود (البته
منظور ما بیشتر جلد اول رمان است که عناصر حماسی و اساطیری در آن به کار
رفته و با شاهنامه مقایسه میشود) از روش تقلیل و کوچکسازی استفاده کرده
است؛ به این دلیل که جلد اول این رمان  561صفحه است درحالیکه با
داستانهای مختلف شاهنامه و سایر متون حماسی و اساطیری از قبیل کیومرث،
فریدون و پسرانش ،رستم و سهراب ،سیاوش ،بانو گشسب و ...که دربرگیرندة
حجم بسیاری از متون مذکور هستند ،ارتباط دارد.

تراگونگی محتوایی
نامور مطلق دربارة تراگونگی در حوزة محتوا مینویسد« :تغییرات اعمال شده در
بیشمتن نسبت به پیشمتن میتواند در مورد نقطة دید در روایت ،تغییر ملیت،
جنسیت ،سن ،زبان و بسیاری از انواع تغییرات صورت پذیرد( ».همان )95 :بر این
اساس ،یکی از انواع تراگونگی محتوایی تغییر در زاویة دید است.
در مقایسه آتش بدون دود با متون حماسی و اساطیری ،بهویژه شاهنامه ،باید
گفت شاهنامه و سایر متون حماسی و اساطیری ،از زاویة دید سوم شخص روایت
شدهاند اما در آتش بدون دود ،زاویة دید راوی (او ـ راوی) و شخصیتها دچار
جابهجایی یا در هم آمیختگی میشود؛ یعنی با اینکه این رمان اکثراً از زاویة دید سوم
شخص (راوی دانای کل) بیان میشود ،اما در بسیاری از قسمتهای داستان ،راوی
به حدی در درون فکر شخصیتش فرومیرود و به شخصیت نزدیک میشود که خود
کامالً از نظر محو میگردد .در این موارد خواننده با تکگویی یا جریان سیال ذهن
سروکار دارد؛ (رضوانیان و نوری  )52 :1955از این جهت در زاویة دید این رمان نسبت
به متون حماسی و اساطیری تغییر ایجاد میشود .عالوه بر این ،نویسنده در نقل
روایتهای پیشمتن (شاهنامه و سایر متون اساطیری) تغییراتی به وجود میآورد که
مصداق بارز تراگونگی محتوایی است؛ این موارد عبارتند از:
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سه پسر داشتن قهرمانان
در اساطیر و افسانهها ،با این مضمون بسیار مواجه میشویم که قهرمان داستان
دارای سه پسر است؛ چراکه عدد سه ،عددی بنیادی ،کامل و نشانگر تمامیت و
غایتمحور است( .شوالیه و گربران  ،1955ج )669 :9برای نمونه از فرهنگ
افسانههای مردم ایران چند مورد را که این مضمون در آنها به کار رفته است،
ذکر میکنیم ...« :پادشاهی بود که سه تا پسر داشت»...؛ (درویشیان و خندان ،1955
ج ...« )150 ،11در روزگاران خیلی قدیم ،پادشاهی زندگی میکرد که سه پسر
داشت»...؛ (همان ...« )191 :در دورة شاهعباس ،پادشاهی سه پسر داشت»...؛ (همان:
« )505یه پادشاهی بود سه تا پسر داشت»...؛ (همان« )522 :پادشاهی بود سه پسر
داشت( ». ...همان )911 :این موضوع آنقدر شایع است که نیازی به جستوجو
نیست و در اکثر داستانها قابل مشاهده است .در شاهنامه نیز مهمترین و
معروفترین شخصیتی که سه پسر دارد ،فریدون است.
در رمان آتش بدون دود نیز اکثر قهرمانان دارای سه پسر هستند؛ البته برخی از
آنها یک دختر نیز دارند .مثالً ،بنیانگذار قبیلة یموت ،سه پسر دارد :چونّی ،قجّق
و شرفالدین( .ابراهیمی  ،1956ج )10 :1عالوه بر این ،قهرمانان زیر نیز دارای سه
پسر هستند :یازی اوجا (گاالن ،تلّی و کرم) ،بیوک اوچی (یتمیش ،قاباغ و
آیدین) و آق اویلر (پاالز ،آلنی و آتمیش).
سه پسر داشتن قهرمانان در این رمان همان مضمونی است که در اساطیر و
افسانهها ـ مخصوصاً ماجرای فریدون ـ به کار رفته و برگرفته از این متون است؛
اما نکتهای که باعث میشود ما این برگرفتگی را تقلید به حساب نیاوریم و
تراگونگی (تغییر) بدانیم ،این است که در رمان برخی از قهرمانان در کنار سه
پسر ،یک دختر نیز دارند ،مثالً بیوک اوچی (دختری به نام سولماز) و آق اویلر
(دختری به نام ساچلی) .چنین موردی در روایتهای اصیل اساطیری بهویژه
شاهنامه و ماجرای فریدون مشاهده نمیشود.
عالوه بر این ،در اساطیر و افسانهها معمو ًال پسری که اعمال قهرمانانه از او سر
میزند ،پسر کوچکتر است و اوست که محبوب و مورد تأیید پدر است؛ چنانکه
در ماجرای فریدون میبینیم .اما در آتش بدون دود اکثراً این روال برهمخورده
ال در میان پسران یازی اوجا ،گاالن (پسر بزرگتر) هم محبوبتر است هم
است؛ مث ً
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قهرمانتر؛ «گاالن سرور جنگجویان یموت بود ...یازی اوجا به گاالنِ خونریز
مینازید و هر بار که نام او را بر زبان میآورد انگار میکردی که نام مقدّسی را بر
زبان میآورد» (ابراهیمی  ،1956ج )16 :1و اوست که اعمال قهرمانانه را انجام میدهد
و دیگر برادران تحت تأثیر او هستند .یا در میان پسران آق اویلر ،پسر دوم (آلنی)
ق آلنی تمام بود»
است که نزد او بسیار محبوب است؛ «آق اویلر ،محبتش در ح ّ
(همان ،ج )25 :5و به مأموریت فرستاده میشود درحالیکه در اساطیر پسر کوچکتر
این نقش را بر عهده میگیرد .وقتی در اینچهبرون بیماری ،مردم ـ مخصوص ًا بچهها
ـ را میکشد ،آق اویلر ،کدخدای آنجا ،او را برای یاد گرفتن راه درمان بیماری به
شهر میفرستد« :از اینجا برو! برو جایی که دوا کردن درد بچهها را به تو یاد
بدهند( ».همان )61 :با توجه به اینکه نویسنده تغییری در اصل موضوع ایجاد کرده،
برگرفتگی از نوع تراگونگی (تغییر) محتوایی است.

یموت و فریدون
بر اساس آنچه در شاهنامه آمده است ،فریدون سه پسر داشت از دو زن؛ سلم و
تور فرزندان شهرناز هستند و ایرج فرزند ارنواز .فریدون وقتی جهان را تقسیم
میکرد ،روم و خاور را به فرزند بزرگتر ،سلم ،و توران را به فرزند میانی ،تور،
داد و ایران را به همراه تاجوتخت پادشاهی به فرزند کوچکتر ،ایرج ،که برادر
ناتنی سلم و تور بود .بعد از مدتی ،سلم از این تقسیم اظهار ناراحتی میکند و
ماجرا را با تور در میان مینهد و نهایت ًا این دو برادر به کمک هم ،ایرج را
میکشند( .فردوسی  ،1959ج101 :1ـ)55
در آتش بدون دود نیز یموت ،بنیانگذار قبیلة یموت ،سه پسر دارد از دو زن؛
چونّی و قجّق فرزندان زن فروتن هستند که به استناد خود رمان ،به دلیل همین
فروتنی و افتادگی نامش در افسانهها نمانده است ،و شرفالدین ،فرزند گزل ،زن
نازپروردة یموت است .یموت دو اسب دارد؛ هنگام مرگ یکی را به شرفالدین
میدهد و اسب دیگر را به چونّی و قجّق؛ بدین ترتیب دوام عشق خود را به گزل
(مادر شرفالدین) نشان میدهد .چونّی ،پسر میانی یموت ،از این تقسیم ناراحت
میشود و با اعتراض میگوید:
«من از مرده ریگ پدری که معنی مساوات را نمیدانست و به هنگام مرگ میان
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فرزندان خود تفرقه انداخت ،هیچ چیز نمیخواهم ...بنابراین سهم خود را به قجّق
میبخشد و با قجّق و مادر پیر خود خداحافظی میکند و به «ایری بوغوز» میرود
و آبادی ایری بوغوز را بنا میکند و آنجا مرکز یموتنشین صحرا میشود».
(ابراهیمی  ،1956ج)10 :1

چنانکه مالحظه میشود ،هر دو قهرمان سه پسر دارند از دو زن و پسری که
نسبت به دو برادر دیگر ناتنی است ،در نظر آنها محبوب است .کامالً مشخص
است که ابراهیمی در نگارش رمان ـ بهویژه در این قسمت ـ به شاهنامه توجه
داشته و از آن تأثیر پذیرفته است.
اما در روایت آتش بدون دود نسبت به شاهنامه تفاوتهایی در جزئیات
مشاهده میکنیم و همین موارد باعث میشود این برگرفتگی را از نواع تراگونگی
(تغییر) محتوایی به حساب بیاوریم .تفاوت اول در پایگاه زنان است .زنان
فریدون ـ شهرناز و ارنواز ـ هر دو از یک پایگاه هستند و در داستان اشارهای به
محبوبتر بودن یکی از آنها نزد فریدون نشده است .اما زنان یموت از لحاظ
پایگاه و محبوبیت با هم فرق دارند؛ بر اساس روایت رمان ،گزل ،نازپرورده و
محبوب یموت است ،درحالیکه زن دیگر آنقدر بیاهمیت است که در رمان
حتی نامی از او نیامده و با صفتش که زنی فروتن است ،شناخته میشود .تفاوت
دوم در شیای است که تقسیم میشود؛ فریدون جهان و پادشاهی آن را بین سه
فرزند خود تقسیم میکند اما یموت اسبهای خود را .عالوه بر این فریدون،
مهمترین بخش جهان و تاجوتخت را به ایرج که فرزند کوچکتر است،
میبخشد اما یموت یک اسب را به تنهایی به شرفالدین که فرزند بزرگتر است
میبخشد و او را بر دو برادر دیگر ترجیح میدهد.
الزم به ذکر است که در شاهنامه ترتیب سنی سه برادر مشخص است اما در
آتش بدون دود به صورت مشخص به این مسئله اشاره نشده و فقط از برادر
میانی بودن چونّی سخن میرود؛ ولی با توجه به اینکه نام شرفالدین را ابتدا ذکر
میکند ،مشخص است که او برادر بزرگتر است و قجّق برادر کوچکتر.
تفاوت سوم در نوع برخورد برادران با تقسیم پدر است .در شاهنامه تقسیم
فریدون منجر به درگیری سلم و تور با ایرج و قتل او میشود اما در آتش بدون
دود ،فقط پسر میانی ،چونّی ،اعتراض میکند و بدون درگیری و به نشانة
اعتراض ،سرزمین پدری را ترک میکند.
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برونهمسری
برونهمسری یعنی گزینش همسر و ازدواج افراد خارج از گروه اجتماعی
خودشان؛ در اینجا گزینش همسر از سرزمین یا قبیلة دیگر .این مسئله در شاهنامه
و سایر متون حماسی بدین صورت است که معمو ًال پهلوانان ایرانی با دختران
ال ازدواج زال با رودابه ،رستم با تهمینه ،سیاوش با
تورانی ازدواج میکنند؛ مث ً
فرنگیس و جریره ،بیژن با منیژه و ....اما به هیچ وجه دختران ایرانی به همسری
تورانیان و اقوام دیگر درنمیآیند؛ چنانکه در ماجرای سهراب و گردآفرید ،با توجه
به سخنان گردآفرید میبینیم؛ او بعد از نیرنگی که به کار برد و منجر به آزادیش از
دست سهراب شود ،بعد از ورود به قلعه ،با ریشخند به سهراب میگوید:
چو سهراب را دید بـر پشـت زیـن
چرا رنجه گــــشتی کنـون بـازگرد
بخندید و او را بـه افسـوس گفـت

چنین گفـت کـای شـاه ترکـان چـین
هـم از آمـدن هــم ز دشــت نـبــرد
کـه ترکـان ز ایــران نیــابند جفــت

(فردوسی  ،1959ج)159 :5
یا در منظومة بانوگشسبنامه که عالقة پهلوانان هندی و تورانی برای ازدواج با
بانو گشسب بینتیجه میماند)29 :1955( .
در آتش بدون دود نیز گرایش به برونهمسری وجود دارد ،با اینکه در اینجا هم
مخصوص ًا در ماجرای گاالن و سولماز ،مثل شاهنامه (ماجرای زال و رودابه) با این
ال رمان با این عبارت آغاز میشود« :گوکالن به یموت
مسئله مخالفت میشود .اص ً
دختر نمیدهد و از یموت دختر نمیآورد ـ هنوز هم» (ابراهیمی  ،1956ج )9 :1و این
ال صفحات  55و  59ـ از زبان اشخاص مختلف نقل
نکته در چندین جا ـ مث ً
میشود .بااینحال و علیرغم این مخالفتها ،مثل ماجرای زال و رودابه ،گاالن از
قبیله یموت ،با سولماز از قبیله گوکالن ،ازدواج میکند و این ماجرا چند بار دیگر
بین پسران و دختران دو قبیله تکرار میشود؛ از جمله آقشام گلن یموتی با آلما
گوکالنی ،یاماق اینچهبرونی (یموتی) با باغداگل گوکالنی و آال گوکالنی با دختر
آچیق اینچهبرونی (یموتی).
تفاوتی که برونهمسری در آتش بدون دود با شاهنامه دارد این اسـت کـه در
شاهنامه فقط پهلوانان ایرانی با دختران تورانی ازدواج میکننـد و عکسـش اتفـاق
نمیافتد ،اما در آتش بدون دود ایـن نـوع ازدواج دوسـویه اسـت؛ یعنـی پسـران
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یموتی با دختران گوکالنی و پسران گوکالنی بـا دختـران یمـوتی .بنـابراین ،نـوع
برگرفتگی این مضمون تراگونگی محتوایی است.

انتقام گرفتن
یکی از موتیفهای داستانهای حماسی ،کینخواهی قهرمان مقتول است که به
وسیلة پسر او صورت میگیرد .آنا کراسنوولسکا دربارة طرح قصههایی از
شاهنامه که این مضمون در آنها به کار رفته است ،مینویسد« :شاه پسرش را یا
خود مستقیم ًا به جنگ میفرستد یا غیرمستقیم باعث میشود که راهی کشور
دشمن شود .ولیعهد جوان نهایتاً به دست دشمن کشته میشود .از قهرمان مقتول
پسری باقی میماند و تبدیل به جنگجوی بزرگی میشود .او به کینخواهی علیه
قاتلین پدر برمیخیزد و آنها را از بین میبرد( ». ....کراسنوولسکا )599 :1951 1به
عنوان مثال میتوان ،به گرفتن انتقام سیامک به وسیلة هوشنگ از بچة اهریمن،
گرفتن انتقام ایرج به وسیلة منوچهر از تور و سلم و ...اشاره کرد.
طرح رفتن گاالن به سرزمین دشمن (گوکالن) نیز شبیه این نوع قصههای اساطیری
است؛ بدین صورت که پدرش ،یازی اوجا محرک اصلی او در این موضوع است و
خود گاالن به آن اشاره میکند( .ابراهیمی  ،1956ج )61 :1نهایت ًا گاالن به وسیلة یتمیش
پسر بیوک اوچی و دو برادر همسر او ،کشته میشود؛ یتمیش برادر سولماز (زن
گاالن) بود .اما از لحاظ کینخواهی ،در آتش بدون دود تفاوتی را با شاهنامه مشاهده
میکنیم؛ بدین صورت که برخالف شاهنامه که انتقام به وسیلة پسر مقتول صورت
میگیرد ،در آتش بدون دود ،همسر گاالن (سولماز) است که انتقام او را میگیرد؛ او
خطاب به بویان میش (دوست گاالن) که برای گرفتن انتقام آماده شده ،میگوید« :بیا از
اسب پایین! کشتن آنها که شوهر مرا کشتهاند حقّ من است نه حقّ تو( ». ...همان)522 :
سولماز به همراه پسرش (آق اویلر) که کودکی بیش نیست ،به سراغ قاتالن گاالن
میرود .همراهی آق اویلر بدین سبب است که هنگام قتل پدرش گاالن ،همراه او بوده
و قاتالن را میشناسد و آنها را به قتل میرساند .برخالف قهرمانان کینهخواه شاهنامه
که بعد از گرفتن انتقام به تخت پادشاهی میرسند و سالها زنده میمانند ،سولماز بعد
از کشتن برادرش و برادر همسر او ،خودش نیز کشته میشود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anna Krasnowolska
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کشتهشدن کنار چاه
در شاهنامه مرگ رستم با ترفند شغاد ـ برادرش ـ و شاه کابل در چاهی اتفاق
میافتد؛ بدین ترتیب که آنها در دشت شکارگاه چاههایی کنده بودند:
سراســـر همـــه دشــــت نخچیرگـــاه
بــه خاشــاک کــرده ســـر چــاه کــور

همـــه چـــاه بدکــــند در زیـــر راه...
کــه مــردم ندیــدی نــه چشــم ســتور
(فردوسی  ،1959ج)959 :6

رستم را برای شکار به آنجا دعوت میکنند و در آن چاهها میافتد و کشته
میشود( .همان)991 :
در آتش بدون دود ،مرگ گاالن که از جهات بسیاری با رستم همانندسازی
شده ،در کنار چاه اتفاق میافتد و به نظر میرسد نویسنده در این مورد نیز از
شاهنامه و مرگ رستم تأثیر پذیرفته است .اما نویسنده در روند داستان شاهنامه
تغییری ایجاد کرده است؛ برخالف رستم که در درون چاه میافتد و میمیرد ،گاالن
در کنار چاه به دست دشمن کشته میشود؛ ضمن اینکه چاهی که رستم در آن
میافتد به دست دشمن کنده شده بود و بر اساس نقشه قبلی بود ،اما چاهی که
گاالن در کنارش میمیرد به دست خود او کنده شده است« :گاالن اوجا به لب چاه
نزدیک شد ...و گفت :پسر! این چاه را من با دست خودم کندم ،با همین دستها.
ت گوکالنها بیفتد( ».ابراهیمی  ،1956ج)515 :1
هرگز مگذار که این چاه به دس ِ

آقشام گلن و سیاوش
بعد از مرگ گاالن و سولماز ،دو پسر از آنها باقی مانده است؛ آق اویلر و آقشام
گلن .ایندو تحت حمایت بویانمیش (دوست گاالن) بزرگ میشوند؛ نهایتاً آق
اویلر ،کدخدای اینچهبرون میشود اما آقشام گلن به قبیلة گوکالن پناه میبرد.
رفتن او به سرزمین دشمن (گوکالن) یادآور رفتن سیاوش به سرزمین توران
است .بعد از اینکه سیاوش با تورانیان آشتی میکند و مورد عتاب پدرش واقع
میشود ،چارة کار را در پناهنده شدن به توران میبیند ،چراکه پیمانشکنی و
جنگ و خونریزی را نمیپسندد:
بــه خیــره همــی جنــگ فرمایــدم
وراگـــر ز بهـــر فزونیســـت جنـــگ

بترســــم کــــه ســــوگند بگزایــــدم
چو گـنج آمـد و کشـور آمـد بـه چنـگ
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چه بایـد همـی خیـره خـون ریخـتن

چنــین دل بــه کــین انــدر آویخــتن
(فردوسی  ،1959ج)65 :9

در آتش بدون دود نیز آقشام گلن میخواهد به عنوان گروگان به میان
گوکالنها برود تا جلوی جنگ و خونریزی را بگیرد؛ «من به عنوان گروگان
میروم تا راه انتقامجویی آنها را ببندم و نگذارم خون تازهای ـ به خاطر هیچـ
روی این خاک بریزد( ».ابراهیمی  ،1956ج)91 :5
سیاوش در سرزمین توران با فرنگیس دختر افراسیاب و جریره دختر پیران
ویسه ازدواج میکند؛ (فردوسی  ،1959ج 91 :9به بعد) آقشام گلن نیز در سرزمین
گوکالن با آلما دختر آتآالن ازدواج میکند( .ابراهیمی  ،1956ج )16 :9چنانکه
مالحظه میشود ماجرای آقشام گلن از بسیاری جهات مانند ماجرای سیاوش
است ،اما تغییری که نویسنده در روند داستان سیاوش از شاهنامه ایجاد کرده ،در
پایان کار این دو قهرمان است؛ بدین ترتیب که سیاوش درنهایت در سرزمین
توران کشته میشود و همین مسئله باعث جنگهای طوالنی بین ایران و توران
میگردد درحالیکه آقشام گلن با آغوش باز در میان گوکالنها پذیرفته میشود و
زندگی آرامی در میان آنها دارد و نهایتاً هم زمینة اتحاد دو قبیله را فراهم میکند
و به هدف اصلی خویش که خاتمه دادن جنگ و دشمنی است ،دست مییابد.

نتیجه
رمان آتش بدون دود اثری است که رد پای مضامین متون اساطیری و حماسی،
بهویژه شاهنامه ،در آن دیده میشود و کامالً قابلیت تحلیل بینامتنی را داراست .در

این پژوهش که روابط بینامتنی این اثر بر اساس نظریة ژنت بررسی شده ،از هر
پنج مورد روابط ترامتنی ژنت استفاده شده است.
از لحاظ پیوند پیرامتنی ،آتش بدون دود با متـون اسـاطیری و حماسـی دارای
رابطه پیرامتن برونی است و این نکته از مصاحبههای نادر ابراهیمی کـه در آنهـا
به لزوم توجه ویژه به داستانهای بزرگانی چون فردوسی ،مولوی ،عطّار و ...اشاره
کرده ،مستفاد میشود.
از لحاظ پیوند بینامتنی ،در این اثر از بینامتنیت ضمنی استفاده شده است؛ آنجا
که نویسنده به برخی از عناصر اساطیری ،از جمله رزم رستم و سهراب و ماجرای
خسرو و شیرین اشاره کرده است.
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از لحاظ فرامتنی ،ارتباط این اثر با متون اساطیری به صورت رد و انکار تقدس
درخت است؛ با این توضیح که ،در ایـن رمـان تقـدس درخـت از سـوی برخـی
شخصیتهای داستان رد و انکار میشود.
از لحاظ روابط سرمتنی ،آتش بدون دود به واسطة استفاده از برخی ویژگیهـا
و درونمایههای متون اساطیری و حماسی ،ماننـد دالوری و جنـگجویی ،جـدال
خیر و شر ،اسطوره گیاه و نبات ،سرنوشت و تقدیر و ربـودن معشـوق ،بـا متـون
اساطیری و حماسی پیوند برقرار کرده است.
نهایتاً ،از لحاظ بیشمتنی ،از هر دو نوع رابطـة بیشمتنـی تقلیـد و تراگـونگی
(تغییر) استفاده شده است .در این اثر برخی از عناصر متون اساطیری و حماسـی،
بهویژه شاهنامه ،بدون تغییر به کار رفتـه اسـت؛ از قبیـل مـرز بـودن قـرهچـای و
جیحون ،رفتن گاالن به سرزمین گوکالن ،عقد گاالن و سولماز ،شـباهت آتمـیش
به گاالن و...؛ این نوع استفاده را همانگونگی (تقلید) میگویند .گاهی نیز به شیوة
تراگونگی (تغییر) با متون اساطیری و حماسی ارتباط برقـرار شـده اسـت؛ بـدین
صــورت کــه بــا کــاهش حجــم شــاهنامه و برخــی متــون حماســی دیگــر ،مثــل
بانوگشسبنامه ،از تراگونگی کمّی و با تغییر زاویة دید و دخالت در روند برخـی
از عناصر اساطیری و حماسی مثل سـه پسـر داشـتن قهرمانـان ،پسـران فریـدون،
برونهمسری ،داستان سیاوش و ...از تراگونگی محتوایی استفاده شده است.
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