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 99 /1/11تاریخ پذیرش:        29/7/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
  را  فرد  هایاندیشممه و کند و اعمالغریزی او تعریف می  تمایالت  مبنای بر  را انسممان  که  اسمم   ناتورالیسمم م مبتبی 

محیط و سممرنوشمم م   جبر  پیروان این مبتب با اعتقاد به مسممایلی مانند الممال . دانداش میدرونی  طبیع   از متأثّر

. دارند  فجایع تأکید ها وشمممهوانیم بزهباری امور یاندننما  بر  کاماًل افراطی  ایشمممیو  با  نگاری و...وراث م زشمممتی

  های نقصممان  کنترل یا در رفع را فرد  یاراد   لحظهم هرگونه  فشممار به  یابی انسممان و اعتقادردّ کمال با  هاناتورالیسمم 

  در  ایشمممد تعریف  کاماًل  فردم نتایج هر  یشمممد تعیین   سمممرنوشممم  از  معتقدند هامآن.  کنندمی  رد  مَنشمممیم قاطعانه

مصممادی    اسممت،را  با  مقاله  این .  شممودمی هدای ها  آن سممم  اراد  بهشمم، م بی  که  شممودمی حالمم   اشزندگی

  که   فصیح به بررسی این داستان پرداخته اس   اسمماعی   ینوشمته «م۶2 »زمسمتان رمان  های مبتب ناتورالیسم  درمؤلّفه

فجمایعم تمابوشمممبنیم    یجزءنگرانمه  نگماریم شمممر زشمممتی  همایی هموونمؤلّفمهبماالی  بسممماممد  تحقی  بمه اعتبمار  نتمایج

  ی اسمتفاد    یفرضمیه  چنین ه .  « داشم ۶2»زمسمتان   بودن  دالل  بر ناتورالیسمتی...   و  پنداری انسمان با حیوانهمسمان

انم سمبب شمد تا  در این داسمت «  اخالقی و  عرفی قرمزهای  خطِّ و  تابوها  از  گذر»  یمؤلّفه متفاوت و هدفمند فصمیح از

کارکردهای    بر  عالو  « ۶2»زمسمتان   نویسمند  در  کرد  نتیجه مشم،ّ   مؤلّفه به طور ویژ  تحلی  شمود. این   مصمادی 

ها به مواردی هموون  ها و زشمتیمرسمو  تابوشمبنی ازجمله اسمتفاد  از مفاهی  تابو به عنوان ابزارم نمایا ناهنجاری

طلبم هشمدار به تارا  نامو  افراد متظاهر و فرلم  راطیم افشمای طین اعتراض به شمرایط ناخوشمایند و مقرّرات اف

داشممته اسمم  که این کاربردها به موازات   نظر دوسممتی نیزپرسممتی و نو وطن   هموون  مفاهیمی کردن  و برجسممته

 اند.جنگ در داستانم نمود یافته انتقادهای تند او نسب  به

 .«م ناتورالیس م تابو۶2فصیحم »زمستان   اسماعی :  کلیدی واژگان
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 مقدّمه -1

 تفبّرات  از متمأثّر  هنوز کشمممور  فضمممای که افتماد اتّفماق زمانی  ایرانم  علیمه  عراق یهشممم  سممماله جنمگ

 جنگ  به  نسممب   هاواکنا سممببم  همین به بود؛  انقالب  از پیا سممیاسممی  احزاب و هاجنا   ایدیولوژیک

  گراییمآرممان  همایدیمدگما  از گیریفمالممملمه  بما  و  مرورزممانبمه .  بودنمد یبمدیگر  بما تعمارض  در گما   و  متفماوت

داسمتانی    آثار  به ویژ  مقدّ   دفا   آثار اتّفاق افتاد که در  جنگم به  نسمب  متفاوتی هایگفتمان و  هاواکنا

 بروز  و  ظهور های نگرشممی در دیدگا  و آثار نویسممندگان این حوز م مجالبازتاب این تفاوت مشممهود و 

 .یاف 

 بیان مسأله -1-1

از تفبّرات   متمأثّر کشمممور هنوز فضمممای افتماد کمه  اتّفماق  ایرانم زممانی  علیمه عراق  یسمممالمههشممم  جنمگ

ها نسممب  به جنگ از انقالب بود؛ به همین سممببم واکنا پیا ها و احزاب سممیاسممیجنا   ایدیولوژیک

گیری  ی انقالبی و فالمملههاوتاببه مرور زمان و با کاها تب متفاوت و گا  در تعارض با یبدیگر بودند.

های متفاوتی نسمب  به جنگ در آثار دفا  مقدّ  به ویژ   ها و گفتمانگراییم واکناهای آرماناز دیدگا 

 داستانیم مجال ظهور و بروز یافتند. آثار

« ۶2اسمماعی  فصمیح ازجمله نویسمندگانی اسم  که مواضمع خود نسمب  به جنگ را در رمان »زمسمتان 

همای سممموزنما م قطع همای دل،راشم جراحم رکز بر حوادث هولنما  جنمگ مماننمد مر مطر  کرد  بما تم

های مبتب ناتورالیسمم  را در ادبیّات جنگم مورد هام مؤلّفهشممبنیها و حرم اعضممای بدنم وقو  زشممتی

 اس . استفاد  قرار داد 

ار مربوط بمه آن ی آثم همای یمک مبتمبم الزامماً بر قرارگیری اثری در زمر هرچنمد لمممرر کماربرد مؤلّفمه

های متنی ها و باف های ناتورالیسممتی و موقعیّ مبتبم دالل  ندارد؛ لیبن قراینی مث  بسممامد باالی مؤلّفه

های اندیشممگی او بر ی گرایاچنین نظر بعضممی از پژوهشممگران دربار ها در آثار اسممماعی  فصممیحم ه آن

 )اسمماعی  فصمیح( او»ادقی بر این عقید  اسم  که  نهد؛ مثالًم میرلم اشم لمّحه میهای ناتورالیسمتیدیدگا 

  را افراطیم خود  ایکند؛ به گونه  ارایه  هاواقعیّ   از  موشممبافانه و دقی   بسممیار و عینی  تولممیفی این که  برای

 (۶48 -۶47: 1394) «اس . ب،شید  او آثار به ناتورالیستی ایامرم وجهه همین که کندمی جزییّات درگیر

 آثارش را به قدری قطعی اسمم  که نه تنها  نظرانلمماحب  از  ناتورالیسمم  بودن فصممیح در نگا  بعضممی

زوالم   امیم   آثار یادآور  او  اند که آثارداننمد؛ بلبمه با اسمممتنماد به شمممواهد متنی بر این عقیمد می ناتورالیسمممتی

  یک  زندگی  یتاری،وه  به  هایاداسممتان تمامی  در  فصممیح   اسممماعی »  :ناتورالیسمم  اسمم  مبتب پیشممگا 

سممرنوشمم م  تأثیر بر  متبّی  هایارمان در فصممیح   کار  طرز. پردازدمی  ی آریان(ایرانی )خانواد   یخانواد 

-1300 هایسمال  در  شمهری  زندگی  اجتماعی مناسمبات تحوّل و  خانواد   این  اعضمای  بر  وراث  و محیط جبر
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میرعابدینیم )  آورد.«به یاد می ماکان«  های »روگونرمان  سملسمله در  را  زوال  نظرم امی   این  از  و اسم  1350

1387  :۶47) 

کوشممد تا های ناتورالیسممتیم این پژوها میایم دارای گرایانظر به پذیرش فصممیح به عنوان نویسممند 

ح که « مورد تجزیه و تحلی  قرار دهد. با این توضمی۶2های پربسمامد ناتورالیسمتی را در رمان »زمسمتان مؤلّفه

با تمرکز بر این فرضیه که فصیح   «اخالقی  و  عرفی  قرمزهای خطِّ  و تابوها  از  گذر»ی  هام مؤلّفهاز میان مؤلّفه

همایی همدفمنمد و متفماوت داشممم  بمه لمممورت خماشم مورد کنبماش قرارگرفم  تما  همام انگیز در کماربرد آن

در گفتمانی مانند دفا  مقدّ  که ناتورالیسممتی    عنصممر  ترینچرایی و چگونگی کاربرد آن به عنوان عریان

 جزو خطِّ قرمزهای عقیدتی اس م تبیین گردد.

دهد که تولمیف « نشمان می۶2در داسمتان »زمسمتان   «تابوها  از  گذر»  یگیری فصمیح از مؤلّفهی بهر شمیو 

 اش با معضمالت اجتماعی و اخالقی مانند تجاوزم خیان م جنای  ومواجهه  های حالم  ازاو در تابوشمبنی

های جنگ لمحنه»  تولمیف هایی بدون مالحظهم همرا  اسم ؛ در حالی که درگوییپرواتر و با فاش... بی

 با تفاوتی آشبارم توأ  با رعای  وجهه و الول ادب اس . «تحمیلی و انتقاد از پیامدهای آن

 پژوها هایپرسا -2 -1

 های زیر پاسخ دهد:کوشد تا به پرسااین پژوها می

 ب،شد؟ی ناتورالیستی می« لبغه۶2»زمستان  هایی به رمانمؤلّفهچه  -1

 چیس ؟ «۶2»زمستان  در مصادی  و اهدار تابوشبنی -2

 روش پژوها -3 -1

 از  های ناتورالیسمتی با محوریّ  »گذرتحلیلی اسم  و واحد تحلی م مؤلّفه–روش این پژوهام تولمیفی

ای اسممم . در مراحم   آوری اطّالعماتم کتماب،مانمهی جمعاخالقی« و شمممیو   و عرفی قرمزهمای  خطِّ  و  تمابوهما

صمی اسمت،را  و یادداشم پژوهام ابتدا مؤلّفه برداری شمدند؛ های مبتب ناتورالیسم  از منابع معتبر ت،صمّ

بندی شمواهد و مصمادی  ناتورالیستی آنم درنهای  به تحلی  « و طبقه۶2ی »زمسمتان  سمس  با خوانا چندبار 

 ها پرداخته شد.داد 

 ی پژوهاپیشینه -4 -1

های مبتب ناتورالیسمم  در ی مؤلّفهی مسممتقلی دربار گرفتهم کتاب یا مقالهاسمما  جسممتجوهای انجا  بر

های ناتورالیسمتی فصمیحم آثار متعدّدی وجود داردکه  ی گرایا« نگاشمته نشمد  اسم ؛ امّا دربار ۶2»زمسمتان  

 هام عبارتند از:بعضی از آن

 هایداسممتان گرایی: نقدبومی  به سمموی  گا   »یک  (.1392پیرمرادیم سممیما. )  شممهسرم رضمما ولممادقی -

کورم »دل  ریالیسم «. نویسمندگان در این مقالهم چهار داسمتانم  به سموی  ناتورالیسم   از فصمیحم حرک   اسمماعی 
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« در ۶2اند؛ امّا بدون بررسممی »زمسممتان  بررسممی کرد   خا  آشممنام اسممیر زمان و شممراب خا م« فصممیح را

همای »ثریّما در اغمما« و ... فصمممیح در رممان»انمد: و آورد   گیریم آن را اثری »ریمالیسمممتی« معرّفی نمود نتیجمه

ی قاب  ذکرم این که اگرچه فصیح  (؛ نبته198:  1392)  «م فضا و روایتی ریالیستی آفرید  اس .«۶2»زمستان  

یکم عنالمر ناتورالیسمتی بهد  اسم م یکگیری هوشممندانه از عنالمر ریال روی آور« به بهر ۶2در »زمسمتان 

اند  هام چهار داستان مورد بررسی را جزء آثار ناتورالیستی دانستهی فوق بر اسا  آنرا که نویسندگان مقاله

ی مذکورم گیری مقالهتوان یاف  که در این لممورت احتماالً نتیجه« ه  می۶2با بسممامد باال در »زمسممتان  

 دچار چالا خواهد شد.

فصمیح«م  اسمماعی  های کوتا در داسمتان  ناتورالیسم   هایجلو   »بررسمی  (.1395)  کیام عزیز.شخو -

عقد و » و«  مبتب ناتورالیسمم  در دو مجموعه داسممتان »دیدار در هند  هاینویسممند  با تبیه بر بررسممی جلو 

 نمود  معرّفی ناتورالیسم  پیرو مبتب بزر  نویسمندگان از یبی را فصمیح  م اسمماعی «های دیگرداسمتان

 اس .

« کوردل»  داسمممتان در  ناتورالیسمممتی و ریالیسمممتی  هایویژگی  (م »بررسمممی1391فرزدقیم معصمممومه. ) -

به این نتیجه    کور«دلناتورالیسمتی و ریالیسمتی از داسمتان » هایتحلی ی  فصمیح«م نویسمند  با ارایه  اسمماعی 

ها را با رویبردی  دارد و فصمیحم آن را هر دو مبتب هایاز ویژگی رسمید  اسم  که این داسمتانم بعضمی

 .اس  نگاشته نسبی به این دو مبتب

ی پیدایا به تاری،وه  (م »سیر ناتورالیس  در ایرانم نویسند  با اشار 1388)  .میرعلیم عبدالل   زاد حسن  -

گیری آن را در آثار داسممتانی فارسممی  ناتورالیسمم  در ایرانم عوام  آشممنایی ایرانیان با ناتورالیسمم  و شممب 

 های آن در برخی از آثار ناتورالیستی پرداخته اس . برشمرد  و به تحلی  مؤلّفه

معالمممر«م  داسمممتانی ادبیّات  در تابو کاربرد  چگونگی  و م »میزان(1398. )همباران  و  زینبرحمانیانم  -

ایرانیم    یجامعه و  فرهنگ  معالمرم تابوهای داسمتانی ادبیّات  در تابو  یبرجسمته مصمادی  تبیین نویسمندگان با

ها با توجّه سمتاندر رفتار قهرمانان این دا  را...  و جنسمیم زنم حجاب  قدرت و جنگم مسمای   تابوی  از جمله

 .اندقرارداد  تحلی  و ی اثرم مورد بررسیی اجتماعی نویسند به طبقه

  یکور«م نویسمندگان با ارایه   »بور  در تابو تحلی  و  م »بررسمی(1391. )خجسمتهم الناز طایفیم شمیرزاد و -

  کور« »بور  در  محوریرا موضمو     «راوی»  فرویدم روانباوی  آرای مبنای  بر آن منشمأ  معرّفی و تابو  تعریف

 نو   داسمتان از  در موجود  تابوهای این شم،صمیّ م نتیجه گرفتند که  بررسمی با لمادق هدای  قرار دادند و

 زنان دارد. به ریشه در بدگمانیم نسب  هامآن گیریشب  زن بود و تابوی
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 مبانی نظری پژوهش -2

 در  اسم م مطر  شمد   محوریم  موضمو   عنوان  به  پژوها  این  در آن  هایمؤلّفه  بررسمی که  ناتورالیسم 

 هر و  آن  منشمأ و  الم   از  فالمله  ترینک  با  اسم   جهان ملمو   یتجربه همان  کلّیم و م،تصمر  تعریف  یک

 برداشمته گا   ناتورالیسم  مبتب  یحوز   در  باشمدم داشمته نظر  عنصمرم  این  به  آگاهانه  اثرشم  در که  اینویسمند 

 الممول و  مبانی  تعریف به مناسممب  بندیطبقه به  یابیدسمم  و بهتر شممناسممایی  منظور به  مدخ   این  در. اسمم 

 :شودمی پرداخته آن هایمؤلّفه و ناتورالیس  مبتب بنیادین

 ناتورالیس  -2-1

نقد هنر به ادبیّات وارد شمد و اوّلین بار  و  عل م فلسمفه  معتقدند »المطال  ناتورالیسم  از زبان  پژوهشمگران

گرایی داشمته و پیروان امی  زوال عنوان مذکور را بر این مبتب نهاد. ناتورالیسم  در فلسمفهم دالل  بر طبیع 

ای اسم ؛ فریبند   گراییم المطال (؛ »طبیع 393:1389سمیّدحسمینیم )دهند.«  آن المال  را به طبیع  می

های بیشممتری از آن آورد...؛ ولی هرچه با مثالع  و طبیعی بودن را به ذهن میدرنگ نسممبتی با طبیزیرا بی

فورسمم  و اسممبرینم  )بری .«  اش پی میی وسممیع آن و جوانب پیوید دامنه شمموی م بیشممتر بهرو به رو می

هان معنای عامی که در اذ  ی خود با »طبیع « بهی مفاهی  گسمترد (؛ درواقعم ناتورالیسم  در حوز 9  :1375

تواند تعریف گرایی« که بر آن اطالق شمممد  اسممم م نمیی »طبیع هسممم م کمترین ارتباط را دارد و واژ 

شناسد به دس  دهد. با توجّه به تعاریف  های آن برای کسی که این مبتب را نمیمناسبی از مفاهی  و مؤلّفه

وراث م سمرشم م سمرنوشم   ی موضموعی این مبتب که شمام  واژگانی هموونمتعدّد ناتورالیسم  و حوز 

 تری برای این مبتب باشند.محوریم عناوین مناسبگرایی یا غریز و... اس م شاید عباراتی مانند طبع

 ناتورالیس  هایمؤلّفه -2-2

 دقی    یعلمیم مشممماهد   واقعیّات بارزم بیان سمممتیزیمهای متعدّدی ازجمله دینبرای ناتورالیسممم م مؤلّفه

 سمرشم  انگاریم برجسمته کردنجسممانی و محیطم جبرگراییم حیوان  شمرایط  فرد از  تأثیرپذیریطبیع م 

نگاریم بیان جزییّات فجیعم تابوشبنیم حیات به کارگیری زبان محاور م زشتی  دشواری  و  انسانم فقر  بدوی

« ۶2در »زمسمتان  هایی کهاند که در این پژوهام مؤلّفهزدایی از قراردادهای اجتماعی و... برشممرد حرم 

 اند.بسامد باالتری به کار گرفته شدندم مورد بررسی قرار گرفته با

 آورشر  و آلودننگ هایسوژ  زشتی نگاری و تولیف -2-1 -2

ها نهادند و از هام انگشم  بر زشمتیچنان که اشمار  شمدم پیروان زوال به جای توجیه علمی رفتار شم،صمیّ 

 آن ... به  شممماعران و  نویسمممندگان  گرایا  و ادبیّات  عال  در  ناتورالیسممم   مفهو   شمممدن گیرجای  با»این رو 

؛ بمدین  (475:1378کوبم  زرّین)  «یمافم .  ایالعماد فوق  روا   نیز  طبیعم   زشمممم   همایبمه ... جنبمه  گرایا

 تولممیف  برای  اسمم   کثیف  و زشمم   که  را  زندگی  از برشممی  هموار »ترتیبم نویسممندگان ناتورالیسمم م  



 1399زمستان    /دوازدهمی  شماره   /چهارمهای ادبی/ سال  مکتب   ینامه پژوهش  ....................................................................................... 82

؛ با توجّه به این که در (504:  137۶تراویکم  ) «کنند.می ترسممی   بدبینی با آمی،ته  تصممویری و  گزینندبرمی

هام تشممریح وقایع و برای پرداخ  شمم،صممیّ های اجتماعیم ظرفی  باالتری  فضمماهای داسممتانی و سمموژ 

 نگاری ناتورالیسمتی در ادبیّات داسمتانیم برجسمتگی خالّمی یافتههای مُفصّم  وجود داردم زشمتیتولمیف

 اس .

 دهند تبان هایخشون  و فجیع واقعیّات یجزءنگرانه بیان -2 -2-2

ها را در داسمتان بر عهد  دارد؛ شم،صمیّ ی الملی بازتاب رفتار و کردار  بدون تردید تولمیفم وظیفه

 در  جزییّات« »ولمفم محصمول که  آیددرمی خودکفا  هنری  ولی در آثار ناتورالیسمتیم »تولمیف به لمورت

سمممنجی جزءنگرانمهم امّما لحنی نبتمه  بما  و پیروان آن  (412  :1389سمممیّمدحسمممینیم  )اسممم .«    روایتی هرگونمه

کنند؛  تر بیاناجتماعی را واضمح   زشمتی رفتار افراد و معضمالتپردازند تا می  هازشمتی  نمایا به  آمیزاغراق

 ای که به دلی  ایجاد احسا  ناخوشایند در م،اطبم هموار  مورد انتقاد بود  اس .مؤلّفه

 اعتقاد به سرنوش  محتو  و جبرگرایی -2-3 -2

جبرم محیطی و  تأثیر محتو م تح   که در بدو آفرینا هر انسممانیم سممرنوشممتی  معتقدند  هامناتورالیسمم 

 چنین  زوال»تغییرش ندارد.   در  اختیاری و پذیرش آن جز  ایشمممود که او چار موروثی برای او رق  زد  می

 ..عقید  .  این  فرماسم ؛حب   موجودات سمایر بر  که اسم   جبری همان  تابع بشمریم  دنیای که کندمی  فرض

  و تح  تأثیر چنین باوریم »از( 40۶:  1389سمیّدحسمینیم  « )شمود.می شممرد   ادبی ناتورالیسم   ی فلسمفیپایه

تاری،یم تبام   ی جبررحمانهزنجیر بی  شممود و زندگی انسممان درها آزادی ... انبار مینگا  ناتورالیسمم 

 (409 :1389سیّدحسینیم )اس .«  زیستی و وراث  جسمانی و اجتماعی قرار داد  شد 

 (اش،اش از زداییحرم ) انسان بر حیوان ترجیح  گا و  حیوان و انسان پنداریهمسان -2 -2-4

ی حیوان در ناتورالیسم  را باید در نگرش زوال و پیروانا خاسمتگا  فروکاسمتن شم،صمیّ  انسمان به مرتبه

ای مانند تحقیر  عمومی  های اجتماعی او جسمتجو کرد که در ادبیّات معموالً با کارکردهایکنا به انسمان و

شممود. گفتنی اسمم  می کار گرفته  هجو به  و هزل  یا  های شمم،صممیّتی افرادبیان ناهنجارییا توهین م،اطبم 

  برای تولمیفی برچسمبی  را آن  توانمی[ که]  گذاشم   نما«انسمان  »حیوان  را  هایارمان  از  یبی زوال ... نا »

  روند  ...  انانسمم   انحطاط نمایا با  هاآورد .... ناتورالیسمم   شمممار  به  ناتورالیسممتی  هایشمم،صممیّ   از  بسممیاری

  وجودش  در  نهفتمه بمدوی  حیوانیم م  بمه  [انسمممان... ]بحرانی   مواقع  در  چنمان کمه  ...کننمد  می  وارونمه  را تبماملی

انسممانم   از  هاناتورالیسمم   تصمموّر»گف  که توان؛ پ  می(27:  1375فورسمم  و اسممبرینم  )  «گردد.بازمی

  سمطح تا  را او  اسم  ... و تعمّداً ترپَسم  حیواناتم  از  انسمان  داروینیم یعنیم پیدایا  تصمویر به  وابسمته  مسمتقیماً

 (25همان: ) «آورند.می حیوانم پایین
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 به ادبیّات محاور  زبان واردکردن -2-2-5

 ایمقمالمه در زوال» هماسممم ؛ چنمان کمهای بودن زبمان آنهمای آثمار نماتورالیسمممتیم محماور یبی از ویژگی

  «دار .   را بودن  طبیعی انتظار... منم نیسمم .  هاجمله  مداو   زهرخند  از  ترکنند خسممته چیزیهیچ   نویسممدمی

  از  یبی  اینم و  کندمی ادبیّات  وارد  را  محاور  ناتورالیسمم م زبان  سممانبدین»؛ (411:  1389سممیّدحسممینیم )

  اسمممالر  را  او پیروان  و  زوال  توانمی ترتیببه این  ...    هاسممم ناتورالیسممم   گراییواقع  هایجنبه  ترینمه 

 )همان( «برند.می کار به خود هاینوشته در را محاور  زبان امروز  که شمرد بزرگی نویسندگان

 قراردادی مفاهی  و کلمات از زداییحرم  -2-۶ -2

و  ها از لغزشو تنزیه اشمم،اش و جریان  اجتماعی  های سممازی اسممطور  زدگی درهیجان  و  گریافراطی

 به ادبیّات  ناتورالیسمم  مبتب که  خدماتی  از  دارد. از این دیدگا م »یبیرا درپی    زیادی  فسممادم معضممالت

و  کردند پیروی  این قاعد   از ناتورالیسم  نویسمندگان .بود مفاهی  و  کلمات کاذب حرم   کردم شمبسمتن

  در آثارشمان  برانگیزیتحسمین  جسمارت ابا داشمتند ... باها  آن  آوردن  ایشمان از  از پیا  نویسمندگان که  را آنوه

مبتب ناتورالیسم  در   هایپربسمامدترین مؤلّفه  از (؛ این مؤلّفه98:  1382میرلمادقیم )گذاشمتند.«  نمایا  به

 .شودمی نویسند م بیان منفی موضع به لورت که اغلب آثار ادبی اس 

 اخالق و عرر خالر هایلحنه تولیف و تابوشبنی -2-7 -2

طررم مفهو  مقدّ  و از طرر از یک  کند؛بر دو معنای متضاد دالل  می»اند: که  در تعریف تابو گفته

 یافتهتقدّ  ممنوعیّ   تابو به نوعی»  بنابر این  ؛(27: 1390فرویدم )  رسمماند.«دیگر مفهو  ممنو  و پلید را می

 «کنمد.می  قرارگرفتمهم بیمان ممنوعیّم  دمور نماپماکی یما تقمدّ   دلیم  بمه کمه  را آنومه  کیفیّم م کمه  شمممودمی  اطالق

که پرداختن ت،صّمصمی و   اندبرشممرد  های متعدّدیبندیاقسما  و دسمته تابوهام  ؛ برای(202 :1385ریویرم  )

را از نظر ارتباط با موضمو  ها آن  توان مشمهورترینها از بحث این پژوها خار  اسم ؛ امّا میمُفصّم  به آن

 و دینیم تابوی زنم حجاب« مفاهی   تابوی قدرت: شممام  تابوی جنگ و  جنسممیم تابوی  »تابوهای به اجمال

زیرپاگذاشمممتن خطِّ  با  تابوشمممبنی معموالً عنصمممر بیمان کرد. (279-  270:1398همبمارانم    رحممانیمان و... )

»اعممالم   قمالمب  در قرمزهمای عرفیم اخالقی و ممذهبیم همونین اسمممتفماد  از الفماا هتّماکمانمه همرا  اسممم  کمه

 .کنندمی پیدا ادبیم نمود آثار در( 54: 1387فضاییم ) اش،اشم اشیا یا الفاا«

دارند و در حقیق م »ناتورالیسممم  برای درپی   را  عمومی  افبار هام واکنا منفیمدریپرد  دلی   تابوها به

 ...بر  جامعه که  را  سممانسمموری  قیا  ...  ی اوّل ... پایان تابوهای کهنه اسمم  ... که به لممورتزوال در درجه

 و  به عرر  بنداناسمم  که پای  ناتورالیسمم   یمشممّ،صممه  همین شممبند.میکرد  اسمم  در ه     اعمال  زندگی

  هایلممحنه  نمایا  (؛408 -402:  1389آورد.« )سممیّدحسممینیم  می  خشمم   به  را  اخالقی  قراردادهای و  عادت

ناتورالیسم  در آن   ندگاننویسم  گویی از مظاهر تابوشمبنی اسم  و جسمارتپرد بی  عرر و اخالق و  خالر
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بنمدی بمه بمدون هیچ پمای  نوردنمد ودرمی  را  و حتّی ممذهمب  شمممر م عرر  بینیم قلمروبما تبیمه بر این جهمان

 گذارند.به نمایا می های اجتماعی را تما  و کمالاخالقم واقعیّ 

 ناتورالیس  هایمؤلّفه سایر -2-2-8

مبتب ناتورالیسم  که پیشمتر از   هایایر مؤلّفهشمود که در این پژوها بر روی مصمادی  سم یادآوری می

 اس . ها نا  برد  شد به دلی  عد  نمودم بارز و قویم تمرکز نشد آن

 هاتحلیل داده -3

های داسممتانی و ایجاد فضممای ذهنی ها به منظور آشممنایی با شمم،صممیّ پیا از پرداختن به بحث تحلی  داد 

 شود.کلّی از داستان مورد پژوهام ارایه میمناسب جه  دریاف  بهتر موضو م شمای 

 «۶2ی داستان »زمستان خالله -1 -3

  اهواز  به  تهران  از  ای اسم  کهمهند  از غرب بازگشمته  یگانهگزارشمی از سمفرهای سمه «م۶2»زمسمتان  

پدرش   مفقودشمد م بیابد و به جنگ  بسمیجی داوطلب جبهه اسم  و در که  را مسمت،د  پیرش پسمر رود تامی

 حجمی  با  و  در اهواز اتّفاق افتاد   13۶2ی زمستان سال ماههقسم  و سه 54ند. ک  داستان این سفر در  برسا

 یافته اس . نگارش لفحه 39۶ حدود در

 آغاز ماجرای سمفر در بدو ورود به اهواز و آبادان نف  شمرک   یبازنشمسمته مهند  جالل آریانم اسمتاد

آمریبا   از  کامسیوتر اسم  و اوم مت،صّم  شمود.می  آشمنا  فرجا   منصمور دکتر جوانی به نا  با اتّفاقی  طوربه  

و   جوان  دکترم  کنمد.  دایر  کمامسیوتر  آموزش  اهوازم مرکزی برای  نفم   کمارمنمدان شمممرکم   آممد  تما برای

های نظامیم های معدود شممهر به پایگا محجوب به دلی  عد  هماهنگی مح ّ اسممبانا و اختصمماش هت 

ترین دوسم  جاللم دکتر کری  جالل آریانم شمب را به منزل نزدیک  ه دعوتو مسمتألم  ماند و ب  غریب

 .های عاطفی باز شدبا آشنایی بیشتر و وابستگی یارنالرم رف  و از این پ م باب همراهی این دو

اش به آمریبایی-یبی از دوسمتان ایرانی کرد برای نجاتدر اهواز زندگی می که  مدّتی در طول  جالل 

ابوالفضمم   نا   به  به ظاهر مذهبی  آزارهای مردی  نم فرزند دکتر حسممین جزایری و آنجال ازشممایا  نا  مری 

ابوغالب که با سموءاستفاد  از نفوذش در بدو انقالب و التهاب جنگم باعث اعدا    شمود.غالبم داوطلب می

آنان را غصمب  ی اشممرافی  گردید  و خانه کوروش شممایانم مهند   کرد  و طراز اوّل مری همسممر تحصممی 

ازدوا  با خود به عنوان همسمر چند  به اَشمبال م،تلف   کرد  بود به مری  نظر دارد و برای وادارکردن او به

ال،رو  کرد  بود به کند. جالل در این شمممرایط با مری  که ابوغالب او را ممنو برایا مشمممب م ایجاد می

ی مری م شمرایط مُجوّز خروجا از کشمور را  قانون کند تا بتواند به عنوان همسمرشمب  لموری ازدوا  می

 منصمور فرجا  که طیِّ انجا  فرایند تأسمی  مرکز آموزش کامسیوترم درگیر مراح  انجا  فراه  کند. دکتر

او که اغلب    شمدم سمرخورد  گردید.  های آزاردهند لمالحیّ   احراز اداری و وپاگیرهای دسم بروکراسمی
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مری    ی جالل حضممور داردم عاشمم  الله جهانشمماهی از اقوا  همسممرهای دوسممتانهمهمانی  ها ودر معاشممرت

ی آمریبایی منصمور دارد. منصمور با این عشم م عمالً شمد چَشممانم نامزدم کشمته چَشممانی شمبیه  شمودکهمی

شمود. پدر و مادر فرشمادم مقی  انگلسمتان هسمتند؛ امّا او که سمرباز خواهر مری  میپسمر زاد م  رقیب فرشماد کیان

فرشادم عاش  الله اس  و الله نیز که در همان روزهام مادرش را در اثر  تواند به آنان ملح  شود.میاس م ن

 سرطان از دس  داد  اس م عاشقانهم فرشاد را دوس  دارد.

جالل آریمان در تبمیم  لطفا بمه مری م مراحم  قمانونی خرو  اوم اللمه و دکتر منصمممور فرجما  را انجما  

رود. اندکی بعدم شمموند و فرشمماد ه  به جبهه میلندن می  ان و آماد  برای پرواز بهدهد. آنانم راهی تهرمی

اندم فرشماد باشمد ی شمهیدی که حد  زد سموختهشمود تا برای شمناسمایی جسمد نیمهتماسمی با جالل گرفته می

قعیّ  رودم متوجّه واجالل آریان وقتی برای شمناسمایی جسمد به سمردخانه می  در قرارگا  حضمور پیدا کند.

منصمور برای حف  و تداو  عشم  فرشماد و الله  شمود.دهند  و ماجرای تبانی منصمور فرجا  و فرشماد میتبان

کمارت و گرین  بما  این امبمان را برای فرشممماد بمه وجود آورد کمه  تما  رودجبهمه می  مُقمدّ   خطِّ  بمه جمای او بمه

  پسمر مسمت،دما را  در پایان داسمتانم مهند  جالل آریانم ادری م .کند  فرار  با الله از کشمور  او  یگذرنامه

 .گرداندتهرانم نزد پدرش بازمی را به کند و اومی پیدا

 «۶2های ناتورالیسمی در »زمستان تحلی  مؤلّفه -2 -3

شممود؛ با این توضممیح که ترتیب این داسممتان پرداخته می های ناتورالیسمممی دردر اینجا به بررسممی مؤلّفه

 ای س  و بدون هیچ گونه اولویتی در اهمّیّ  و بسامد آورد  شد  اس .ها کامالً سلیقهلّفهمؤ

 آورشر  و آلودننگ هایسوژ  تولیف و نگاریزشتی -2-1 -3

  ابراز  لممراح  با  موجود  وضممع  از  را خود  ناخرسممندی  یا بدبینی تا  دهدمی  امبان  نویسممند  به مؤلّفه  این

او گاهی با ترسممی    « آن را به انحاء م،تلف به کار برد  اسمم ؛۶2ر »زمسممتان ای که فصممیح دکند؛ مؤلّفه

 شناساند:های آلود م ظاهر یا ش،صیّ  افراد را میلحنه

پا   مکه پروند  دارد  ید  و دماغا را با آسمتین دسمتزند و ای میعطسمه»  مأمور تحوی  اجسمادم - 

 (434 -433: 138۶فصیحم ) وری شد .«تافتون زیر بغلا یکنان  کشد؛کند ... باز دماغا را باال میمی

 ناتورالیسم  با  ه  تنگاتنگی آمی،تگی  که  زنند   هایچرکین یا تولمیف  هایواژ   یبه وسمیله و گاهی نیز

 پردازد:می ی آزاردهند آلود  هایلحنه تلخ یا وقایع تولیف تهاجمی به دارند با لحنی

 خانه و تحوی  گرفتن جسد منصور فرجا :جاللم عصبی و غمگین در مسیر سرد

 (430همان:) دهد.«ی گندید  می»دهان  بو و طع  خاکروبه -

 گودم سمیا  و چر  روی سمنگم  هایزخ منصمور فرجا  را با   یشمد سمف [ جسمد]...    »اندا  الغر و -

 (44۶: 138۶فصیحم ) .«لورت سوخته و رفته یک طرربا  کن میخانه نگا  شورمُرد 



 1399زمستان    /دوازدهمی  شماره   /چهارمهای ادبی/ سال  مکتب   ینامه پژوهش  ........................................................................................86

 و کشممندمی  باال  دیوار  از هاکر م کر م کر . کر   رود؛می  باال کر   دیوارها  از همه چیز  به جای »آنجا -

  ایضمّجه  یک  شمبم  یک  اسم  ممبن  تو...  و  باال  کشمندمی  شملوارت  هایپاچه  از.  اتیقه در  آیندمی پایین

 (3۶1: 138۶فصیحم !« )چرخ مصری خر گوش به البد اال نرسد هیچ کسی گوش به لدای  که ببشی

یر  در که  اسمم   ایلممحنه  این عباراتم نه خَل   از  نویسممند  کار  خروجی  مهمّی داسممتانم نقا  روایی سممم

 در  هالولیدن کر  فرورفتن و ای مث پدید   انگیزیچمندش  به  تولمممیفی  بیان  برای  الزامی  نه و باشمممد  داشمممته

 آفرینا  به مالی،ولیایی ثقی م تعمّداً مبادرت هایواگویهفصمیح با  امّا  دارد؛  بدن وجود  و روی  پیراهن  ییقه

باف  ریالم این روای م ناهمگونی آشمممبار داردم شمممرایطی را فراه    با  که اگرچه کندمی  پَلشممم   فضمممایی

ی اعتراضما را در نمایی ترسمی  و ضَمّجهآورد تا بتواند اوضما  ناخوشمایند را به زشمتیم تما  و با بزر می

ای برای شمممنیمدن فریمادهمای وحشممم  و اعتراض افراد وجود نمداردم  دهنمد   تلخ کمه نجماتمقمابم  این واقعیّ

 فرد  یک»هام بسمممیار مرسمممو  اسممم  به این لمممورت که ای که در میان ناتورالیسممم توجیه نماید. شمممیو 

 (14: 1387اسبولزم ) «.کند انتقاد آن از بتواند تا گرداندمی فرومایه و پَس  را جهان ناتورالیس م

  ی شمهدا و هنگا  شمناسمایی پیبر منصمور فرجا : »اینسموخته و ازبین رفتهجالل در میان اجسماد نیمه -

  روی  یک چیزی خود م  مغز وسمط.  را  درد و ناله  لمدای  نه و  شمنو می  را دود و  کافور و  خون  بوی نه  دفعه

 (412: 138۶فصیحم ) «سوزد.های  میدماغ و چش  خراشد؛می و خوردمی دارد و افتاد  یک چیز

نویسمند م بارها در مقا  پردازش شم،صمیّ  جالل آریان به عنوان یک روشمنفبر بازگشمته از غربم نشمان 

که تلقّی خصمموش جنگ ندارد؛ به طوری داد  پ  از انقالب بهدهد که احسمما  مثبتی از اتّفاقات رخمی

نسمب  به اوضما  کشمور اسم ؛ تفاوت خوانند  از شم،صمیّ  جاللم یک ضمد جنگ یا دسم  ک م فردی بی

مُشممممنزکننمد م ح ِّ واقعی امّما پنهمان اوسممم . ابتمدا این طور بمه نظر  عبماراتم قمابم  توجّمه در این یامّما نبتمه

گوید: بوی خون اوضما  ندارد؛ این گونه که می  به نسمب   همدلی خالّمی  نویسمند م ح ِّ-رسمد که راویمی

در ادامه از لممدای خراشممیدن و خورد     شممنود؛ امّارد را نمیبیند و لممدای ناله و دو کافور و مر  را نمی

کشممدم نویسممد و توجّه خوانند  را به عم  زَجری که میمی  -مغز سممر خودش -شممدن مغز سممر یک انسممان 

کشمممدم چیزی بمه می  وقمایع  گویمد: دردی کمه از دیمدنگیری از تشمممبیهی مُضممممر میکنمد و بما بهر جلمب می

خصمموش که در ادامه ه  از عبارت   به  خراشممیدن و خورد  شممدن مغز سممرش اسمم ؛ی  ی شممبنجهانداز 

ای که آریان بارها در طول داسمتان برای گریه کردن خودشم کند؛ جملهسموزد« اسمتفاد  میهای  می»چشم 

 بدون استفاد  از لف  »گریه« به کار برد  اس :

های تند قلب  به تسا کن ؛یبی نگا  میهای رزمندگان را یبی: قیافه(»)در جسممتجوی پسممر مسممت،دما -

دان   سمموزاند ... نمیی چشمممان  را میافتاد  ... یک نفر جلوی همه ...با یک دسمم ! ... یک چیزی گوشممه

 (274: 138۶فصیحم ) اینجا ... گریه کن  یا خوشحالی؟ ادری  اس  ... خودش اس .«
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 دهند انتب هایخشون  و تلخ  واقعیّات یجزءنگرانه بیان -2-2 -3

شموندم چنان اسم  ناتورالیسمتی با جزییّاتم بیان می  هایداسمتان  آوررنج  و  تاریک  که حوادثهنگامی 

تری در او قَوی  تأثیرگذاری افتند و معموالً سممببکه گویا به طور عینی در مقاب  چشمم  خوانند  اتّفاق می

جزءم وقایعم باشمد؛ امّا گاهی بیان جزءبها هآن  کارگیریبه  از  تواند یبی از اهدار نویسمند شموند که میمی

آثار فصمیح نیز افراط کمّی و کیفی به   در شمود.ها ه  میسمبب افراط در کمّی  بسمامدها و کیفی  تولمیف

که   او برای این...فصممیح سمماختی ادواری دارند  های»رمان شممود؛روش نویسممندگان ناتورالیسمم  دید  می

افراطیم خود را درگیر جزییّات   ایگونهارایه کند به    هاواقعیّ انه از  تولمیفی عینی و بسمیار دقی  و موشمباف

 (۶47 -۶48 :1387میرعابدینیم )« ناتورالیستی به آثار او ب،شید  اس . ایوجههکه همین امر  کندمی

شمود تا سمبب می معمولی اتّفاق یک  ی روزهای جنگ اسم  کهزد مصمیب   اهواز آریانم سماکن  جالل 

  سمفره  و دوسم   مر   همه  از  ترمه  و  هاگورسمتان شمدن  تربزر  و  جسمدها  شمدن  تبّهعینی تبّهاو شماهد  

 پنهان  را  درونا  خشم  تل،ی ناشمی از رنج و  گذارندنمی هایی کهدرد نازنینا دکتر منصمور فرجا  شمود؛

 :کند

 ضممّجهم و  گریه و  فریاد  کشممند...؛می بیرون  تبهتبه یا  تندتندم ریزریز  را  جسممدها  …انفجار در مح » - 

فصمممیحم )  «اسممم .  ضمممجّمه  و فحا  و لعن  از  پر  ... همادهمان لرزدمی همادسممم   شمممبمافمد؛می  را  تماریبی  دل

227:13۶8) 

 یا:

پاهام   جفم  پام بدون یک ...م بدون عضممموم چر  مجروحین...خونم زخ م قطع اسمممبمان مرکز  در» -

فصممیحم ...« )شممد  .خار  شممب   از  هاییچشمم م لممورت هام بدوندسمم  جف  دسمم م بدون  یک بدون

224:13۶8) 

واقعیّ  دردناکی به نا  جنگ رخ داد  و نویسمند  مانند یک مسمتندسمازم جنگم وارد عم  شمد  اسم  با  

کنمد؛ دهنمد م وقمایع را بما جزییّمات در چشممم  خواننمد  تصمممویر میتبمان  همای تلخ ودرپی لمممحنمهآوردن پی

کند که در نگا  ن،سم م حتّی به او این فرلم  منقلب و سمردرگ  می ب را چنانی این فجایعم م،اطهجمه

 دهد تا دریابد منظور نگارند  از بیان این عبارات و تحمی  این حج  گسترد  از درد و رنج چیس .را نمی

 را  مردی  جسممد جداشممد  ...؛ نصممف تن  از  که دسممتی:  خوردمی چشمم   به همه چیز  هامویرانه وسممط» -

 فقط که  را  عروسما و پسمر جسمد  خواهدمی و  زندمی  ضمّجه  نیسم ؛ پیرزنیم  دیگرش نصمف  و  ددرآوردن

  آورنددرمی بیشتری  یشد   تبّهتبّه  جسمدهای  به مرور...  ببشمند. بیرون  آوار  وسمط  از اسم م بیرون  پاهایشمان

 همان() «اند.مدفون شد  زند زند  بودندم همگی شد  جمع زیرزمین در که خانوار چهار و
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ای  هیچ گونه مالحظه  ای آزاردهند  و غیر قاب  تحمّ  هسممتند که بدونحوادث برای نویسممند  به انداز 

پروا از انفجارم متالشمی شمدنم جزغاله شمدن و از وسمط نصمف شمدن هام ناخودآگا  و بیدر تولمیف آن

 کند. گوید و این تولیفات را بارها و بارها با جزییّات در متن تبرار میها س،ن میانسان

 اسم ؛ شمهادت ... متفاوت ینحو   درازند؛  هاجناز  سمردخانه  دورتادور  خوردمی  لمورت  توی لمحنه» -

فصمیحم « )سمیا . و  خشمبید  خون  با پوشمید   و آلودخون  شمدیداً  ه   بعضمی  شمد له  سموختهم بعضمی  بعضمی

412:13۶8) 

 دهد که گویامی  جزءم بازتابجزءبه عذاب مشماهداتا را چنان با وسموا  و فصمیحم اندو  و اسمماعی 

دردنا  سرنوش  قهرمانان   بندیگ را عالو  بر پایانبه پیامدهای جن اش نسب ش،صی  موضع  داشته  قصد

 دهد. انتقال م،اطب در آخر داستان در طول روای  نیز به عینه به

 سموختگی  آثار با  آلودخون کامالً  ه   خشمبید  ... لمورتا  خون  غرق بدنام  یک طرر( منصمور» ) -

 (413:13۶8فصیحم ) «اس . کوبید  زمین به فشار با و پراند  جا از را او انفجاریم ضرب  ظاهراً اس ؛

که  کندهای م،تلف با تصمویرهایی غریبم فجایع هولناکی خل  میدر این جمالتم فصمیح در موقعیّ 

ی خشمن جنگ را  شموند و از این طری م چهر های داسمتانا واقع میوار بر سمرنوشم  شم،صمیّ مسملسم 

های فجیع و داند که در جنگ از بروز لمممحنهبی میی داسمممتان به خوخوانند   گذارد.تر به نمایا میپلید

رف م ها بدون را  بروندردنا م گریزی نیسم  و نویسمند  ه  واقف اسم  که پرداختن مبرّر به این زشمتی

پنداری  کوشمد تا ح ِّ همذاتبیان عینی جزییّات می نقا خالّمی در پیشمبرد روای  ن،واهد داشم ؛ امّا با

آن را   هامگرایی در فضمای تولمیفی میهنو با تقوی  لمبغه م،اطب ایجادتری را در  و همدردی ملمو 

 سمممیا م  نباشمممدم فضمممای  نویسمممند   باور اثر و  تأثیرگذاری در  هدفی چنین  به خوانند  ه  انتقال دهد که اگر

  دیگری  رهماورد  خواننمد   بالتبلیف برای  و هولنما   ایدلهر  معنویم جز  یوجهمه  این نماتورالیسمممتیم بمدون

 .ندارد

 محتو  سرنوش  به اعتقاد و جبرگرایی -2-3 -3

عقیمد  بمه جبرم اختیمار و حمدِّ وسمممط این دو اعتقمادم یعنیم گرایا متعمادل بمه هر دو بماورم هموار  در آثمار 

کالسیک ادب فارسی بازتاب داشته اس ؛ از میان پیروان مباتب ادبیم ناتورالیس م بیشترین سه  و شهرت 

 و فرد به  زوال»ی آنم این اسمم  که اسمماسمماً پیشممگا  این مبتب ه یبی از دالی  عمد را جبرگرایی دارد ک

م نقشمی در هام معتقدند اراد ناتورالیسم  ؛(42:  1388میرعلیم    زاد حسمن)  «نداشم .  اعتقادی  اراد م  آزادی

شمد   تعیین  سمرنوشمتیاراد  به شمرایط زندگی و شم،صمیّ  فردم او را بی  بلبه  سمعادت و شمقاوت انسمان ندارد؛

های داستانم «م این جبراندیشی را به کَرّات از زبان ش،صیّ ۶2فصیح در »زمستان   کشاند.می  و عموماً شو 

 کند:بازگو می
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 و کنی می حرک  تقدیر  یشممد مهرومو   هایپاک  با ما  ه   روز  یک: گف می  که داشممت   رفیقی» -

 .آیدمی سرمان به چه و ببنی  باید چه دانی نمی

 آمد... سرش به چی نگفتی برای  وق هیچ 

 کردنمد.«  چمالا  زنمد زنمد   هماخوردم دهماتی  ه   بمه  کمه  حمالا  داشممم ؛  لمممر .  کردنمد  گورشبمهزنمد :  

 (38۶: 138۶فصیحم  )

پایانی شممو م یعنیم  نویسممند  با اعتقادش به تقدیرگراییم سممرنوشمم  محتو  شمم،صممیّ  داسممتانا را به

شممود و هیچ ترین نو  تقدیری سمم  که ممبن اسمم  انسممانم گرفتارش  زند که فجیعمیگوری گر   بهزند 

راهی ه  برای گریز از آن وجود ندارد. اوم سموای کلّیّ  داسمتان که در جبر و سمرنوشم  محتو م محصمور 

 کند:می فرلتی مستقیماً به اعتقادش به جبر اشار  در هر های کتاب ه اس  در سایر ب،ا

اگر !  نه  دهد(میجالل پاسممخ  )  زیرزمیندارد امشممب بری     الممرار»فرخند   باران(  شممکدر شممب مو) -

 (400: 138۶فصیحم ) میبنه.«ه  پیدا  زیرزمینمنو توی م که اس  من روش باشه بیادموشبی 

 یا این مورد:

 ی منصمممور فرجا (ی جنگی و مح  تحوی  جناز منطقه سمممم   به  رفتن مسمممیر  )دکتر یارنالمممر در -

 ما سمرنوشم  و کلّه  روی  اآلن  کار  این  ن،وای   چه  ب،وای   چه  بری ؛  گذارد...آر می دسمت   روی  را »دسمتا

شمودم ی جنگی می(؛ با این که دکتر با اختیار خودشم وارد محدود 429)همان: «نیسم .  راهی  شمد ؛حک

دهد و شماید بدین شمیو  درلمدد اسم  تا آن را به نویسمند م آن را از زبان او به سمرنوشمتی محتو  نسمب  می

 هایی که جامعه به افراد تحمی  کرد  اس م منسوب کند.شرایط اجتماعی و نقا

 از دس    های نویسند  به جبر تقدیر اس  که درهای درونی و اعتراضی شبواییهی گویابند زیر نمونه 

 وطنانا در جنگم نمود پیداکرد  اس .و همشهری و ه  ناگهانی دوس م همسایه دادن

 عملیمات  واحمد  یمک توانسممم می  کمه را یبی  کنمد؛ ریزیبرنماممه  مرد   همایبومه  بما  توانمدمی اوضممما   …» 

محمّدم  کند.می تبّهتبّه  انفجار مو  با  سممربازی  لبا   توی شمملموهم  یکند در جادّ   رهبری  را کامسیوتری

 با موسمیان  یببرد در جبهه  تریلی  بندرعبّا م  از  جنوب شمیالت  برای  توانسم می  که  را  بوشمهری  یننه  یبوه

بارد در ب  چغندر«  »پیشماب  مزار م  در  توانسم می که  را  خدایی«  بند   »المغر کند.می  نصمف  وسمط  از ترکا

باشمد   ریاضمی  معلّ   توانسم می که  را  لواسمانی  آقاحا   کوچک  احمدم داداش کند.می  منفجر مینو  یجزیر 

را م  سمه سمر  توانسم می که  را  عزیز  تقیم برادر کند.می متالشمی  سمر و لمورت  یناحیه  سمومار از  یدر جبهه

فصمیحم  )  اند.«خوابید   قبرسمتان  اآلن توی  المقدّ م ... همهمبی   عملیات در  کندمی  بازکندم جزغاله  خَرّازی

138۶:451) 
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ی جبر و هام گویی از شمگرد تقاب  دوگانهسمازی برای شم،صمیّ بندی داسمتان و حادثهفصمیح در لمورت

ای اسم  کند؛ امّا چینا سمرنوشم  آنان به گونهاختیار و در حال  تعلی م وقو  یبی از آن دو اسمتفاد  می

های بسمممیار با گرایا به تل،یم ماجرا به نفع قدرت جبر و خواسممم  تقدیرم تما  پ  از فراز و نشمممیبکه 

 شود.می

 (اش،اش از زداییحرم ) حیوان: و انسان پنداریهمسان -2-4 -3

 تعیین  ایجمامعمه  هر  عرر  و  فرهنمگ  را هماواژ   بمار بودناهمانم   یما  آمیزاحترا   الممملی  شممماخ   اگرچمه

 به  حیوانی  اولمار  از  بعضمی  انتسماب شموند؛می  قلمداد  اهان   هامفرهنگ  اکثر در  هاواژ   از  ایپار کندم می

مبانی مبتب  .اسمم   واژگان  این  یازجمله حیوانات  نا  با انسممان  دادن  قرار م،اطب  ها به خصمموشانسممان

  را زوال ... فرد  امی »  پندارد.دهد و او را با حیوانم همسمان میناتورالیسم م انسمان را تا سمطح حیوان تنزّل می

؛ از همین منظرم (42:  1388میرعلیم    زاد حسممن) «دانسمم .می  بداندم حیوان م،تار  انسممانی آن که  از بیا

نمایی یک ح ِّ افراد یا بزر  ش،صیّتی  هایهنجارینا  نمایا گذاشتن  « برای به۶2فصیح نیز در »زمستان  

های ها به شم،صمیّ کند و با انتسماب آنخاش مث  تر  یا گریز از نا  حیوان و اولمار حیوانی اسمتفاد  می

 گیرد:کند و به س،ر  میداستانم آنان را تحقیرمی

ابوالفضم  )  ابوغالبه؟  دایلم  پرسم : کدومشمونآید؛ میمی  بزغاله و  گوسمفند و گاو  لمدای باغ  توی  »از -

او برای بسمط و تعمی   ؛(89:  13۶8 فصمیح ) خندد.«می طلب به ظاهر انقالبی(...فرشمادغالب عنصمر فرلم 

  هایهایا را به قالبانگاریم باکی ندارد که شممم،صمممیّ  داسمممتانا را مارمولک ب،واند و چشممم حیوان

 مثم   کمه  بین می  را  ممارمولمک  مسمممعود  همایچَشممم   منم  لحظمهم  آن  در»خرچنمگم همماننمد کنمد:    چنگولمک

؛ یا دیگر شم،صیّ  داستانا (291همانم )  «شمد .قف  فرجا   منصمور دهان  به  خرچنگ چنگولک  هایقالب

  مدا   الموتمملک  دیدار مُشمممرّر به  یخورد کتک  یگربه مث   جهانشممماهی  الله»را به گربه تشمممبیه کند:  

؛ این نو  انتسماب بعضمی اولمار (380همانم )  رود.«می  اتاق آن  به قاتا  این  از  یا خزدمی  دیوارها  یگوشمه

 بری   :گوید(می ی مام معمول اس : »)دکترحدودی در جامعه حیوانی به انسان مانند »ترسیدن مث  سگ« تا

؛ یما همماننمد کردن (429:هممان)  «سمممگ!  مثم   فقط ده می  جواب ترسمممی؟نمی  کمه  تو  شمممه...می چی  ببینی 

 وسمط گذاشمتما برد   خود :  گوی می  کار؟ سمر  رف  رفیقمون:  گویدمی»طلبان سمودجو به زالو: فرلم 

 (53: 138۶فصیحم )زالوها.« 

ه  راوی تح    گونه اسم ؛ امّا گاهیهمین  به  کماکان  «۶2انگاری اشم،اش در سمراسمر »زمسمتان  حیوان 

ای  فرجا  به گونه  منصور دوستام دکتر  مر   از  پ   خصوش  به  مرد   کشتار  و  بمباران  حوادثی مث   تأثیر

 تابیاشم بیهای ذهنیکشمبا  منصور در جالل درپی فداکاری عجیب  مثالً شبی که کند؛دیگر عم  می

سماک  شود تا  زند کهنهیب می  شمعور به خود با تحقیر  فاقد  خود و یک چهارپای سمطح کردنکند با ه می
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 :نتیجه نماندهای مأمورانم لو نرود و بیاشم ازخودگذشتگی منصور در بازجویی های نسنجیددر اثر حرر

باشمی ...  متین و هوشمیار و منطقی  باید تو!  نشمو گاو  خا م زیادی  آریانم  یواش  کن می  اخطار  رسمماً خود   به»

 (420م 13۶8فصیحم ) «اگر مأموران قد  رنجه فرمودند ... و توضیحاتی الز  شدم تو باید ... هشیار ... باشی.

 محاور  کاربرد زبان -2-5 -3

 اشممم،اش مبالمات به محدود  را  عامیانه  زبان کاربرد گرف  تصممممی   کنند خیر  ایمباشمممفه با  زوال»

اگر  ؛(108:1387میرعلیم   زاد حسمممن) «برود. پیا  عوامانه و  تلخ   لحنی  با داسمممتان تما   …و نبند  داسمممتان

های مبتب ناتورالیسم  بسذیری م الز  به ذکر گرفتن زبان محاور  در شممار مؤلّفهچنین شمرطی را برای قرار  

 جالل  زبان  از  را داستان  کار نگرفته و وقایع  ی مذکور را به این شب  در داستانا بهاس  که فصیحم مؤلّفه

ی ناتورالیسمتی برجسمتهچنینی در بسمیاری از آثار  کرد  اسم  که البتّه کاربرد این  معیارم روای   زبان با  آریان

: کندجلب توجّه می «۶2»زمسممتان    در  محاور   کارگیری زبانبه  یدربار   نبته دو به همین گونه اسمم .  ه 

شممون هیوی»واژگان محاور  مانند:  که  لممورت  این  به اسمم ؛ آن  یمورد اسممتفاد   هایموقعیّ  تنوّ   اوّلم

 سمال )  علیک  آقایون(م ال )  کفسمول و سمنب  طیفم آیون ای مث های عامیانهدن ... و واژ نی م ایشماالم می

 و تحصمیالت  سمطح   از جامعهم لمرر نظر  هایالیه  یهمه  برای  داسمتان  این  و... در(«  مذهب) علیک(م مَسّمب

 شد : گرفته کار بهها آن فرهنگ

 دکتر یارنالر(:) پزشک مت،صّ  از زبان یک -

 (19: 13۶8 فصیح ) آوردید.«لفا  خیلی ال  علیک. »ال  علیک؛

 (1۶: 13۶8 فصیح ) »المسب کجاییم جالل؟«

 از زبان ننه بوشهری: -

 معلومه  المالً...  میدن کفسمول  هی دنمی  قرش  هی  فهمن؟می  چی ایشماالم دکترها   نی  شمونهیوی» 

 (98: 13۶8 فصیح ) «!!طیف! سنب  و نصارا عنبر خورد  یه خوای؛می دوا هَ ؟ توشون خلی و خا  چه

 سردخانه: شور درمَردم مُرد از زبان  -

 (441: 13۶8 فصیح ) .«بیشتری آیون خودشون میارن ؟نیاوردین کافور و خودتون سدر» 

 ی تحوی  اجساد:پایهاز زبان مأمور دون -

 (433 !« )همان:مشتاق دیدار آی دکترم بفرمایین ؟داشتین فرمایشی !سال  آی دکتر بفرمایین»

های  شممناسمماندن بهتر ویژگی  و  روحی  حاالت بیان به نوعی در  که اسمم   آن  به کارگیری  یو نح  دو  و

 افرادم نقا دارد. ش،صیّتی

ی جامعه و ضممبط پرد تر شممدن به واقعیّات بیها برای انت،اب این نو  زبانم نزدیکتوجیه ناتورالیسمم 

ی ناتورالیسم م کنند و از آنجا که نویسمند آن اسم ؛ همان گونه که مرد  به طور طبیعی از آن اسمتفاد  می
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سمممواد وگماهی حتّی بما م بیکمه معموالً عمامی گزینمدفضمممای رخمدادهمای خود را از میمان مرد  مفلوکی برمی

رفتارهایی بدون رعای  آداب هسممتندم افراد بنا به سممرشمم  طبیعی و محیطی خود حتّی لب به ناسممزا ه  

جمای  « تنهما م،ت  این طیف از مرد  نیسممم  و در جمای۶2گشممماینمد؛ امّما این نو  ادبیّمات در »زمسمممتمان می

 شود:بیان می ه  کرد حصی داستان بنا به ضرورت موقعیّ م حتّی از قول روشنفبران ت

 ی نگران از تهدیدهای رادیوی رژی  عراق:از زبان مهند  جالل آریان عزیزم رانند 

 «گیر ؟کنه کمتر مین سگی که زیاد پار  می»مگه نشنیدی گفته [نتر ] جالل:

 هممبن مسمبسمگ  آخام شمما ه  شمنیدیم اما لمدّا   م،ل  شمما شمنید ی  بند گوید: »می(  )عزیزم رانند  

 (29۶:  13۶8 فصیح ).« نشنید  باشه

 سواد:یا از زبان یک زن روستایی بی

های که بوه شمورخونه بیفتنی مرد سماعته بگیرنم الهی رو ت،ته»الهی جزّجیگر بزنن...م الهی حناق یک

 (129های مردمو به خا  و خون میبشن.« )همان: کنن و زندگیسوز میمردمو نی 

  خواسمم می دل . بمیر   خواسمم نمی دل : »ایری مت،صممّ  کامسیوتر ایرانی آمریباییاز زبان مری  جز

 (314: 13۶8 فصیح ) «بعد بمیر . کن م ببش  و خفا بیار  گیر جوری یه و جا یه پدرسگو ابوغالب اول

 ناتورالیسمممی  یمؤلّفه  یک کاربردن  به محاور م عنصممر  فصممیحم زبان  برای که  رسممدمی  نظر به  این طور

 و  اقوا  فضمام لحن  لممیمیّ   دادن داسمتانم نشمان هایشم،صمیّ  بیشمتر شمناسماندن  برای  ابزاری  بلبه نیسم ؛

  بنابراین اسممم ؛  به کار گرفته هانق  قول در  باال  فراوانی با  و  آگاهانه که  اسممم  از این دسممم   کاربردهایی

ناتورالیسمممتی با به کارگیری سمممایر عنالمممر تند این مبتب به هدر او در ایجاد فضمممای  که گف   توانمی

یما حمداقم  در   -ی زبمان محماور م چنمدان منظور نظر وی  کننمد م محقَ  شمممد  کمه مؤلّفمهراضمممی  ایگونمه

 سمموادبی  بازر   جوانک مثالم  به طور نبود  اسمم ؛ وگرنه  -هایا برای خل  یک اثر ناتورالیسممتیاولویّ 

 امّا باشممد؛  شممبلا  ترینبرجسممته  به مؤلّفه  این کشممیدن  تصممویر به  برای ناسممبیم  یسمموژ   توانسمم می  البن

 به پوشمدم تنهامی  چَشم  آنم  از  بنویسمد به سمادگی  برید برید   لمورت  به  را  کلمات این که  جای  به  نویسمند 

 :گذردمی و کندمی بسند  «دارد لبن  زبانا» گفتن

ده  ... از طرز نگا  کردنا به ای س ... من کاغذها را نشانا میسالهنوزد ی هیجد   »بازر  پسمربوه

زبانا لبن  داردم اما باالخر  کلمات فهمید     : اون برادر کیه؟]پرسمدمی [کاغذها معلو  اسم  سمواد ندارد

 (2۶7:  13۶8 فصیح ) شوند.«می

 قراردادی مفاهی  و کلمات از زداییحرم  -2-۶ -3

های آثار ناتورالیسمممتی به ویژ  در سمممتن حرم  کاذب قراردادهام یبی از ویژگیزدایی و شمممبتقدّ 

دوران جنگم موجب شمد که بعضمی   های افراطی درنقدهای ایدیولوژیبی اسم . چیرگی برخی از جریان
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شبستن   طلب تحریف شود؛های اجتماعی در مقطعی از زمانم تح  تأثیر سودجویی افراد فرل از ارزش

افراد متظاهرم یبی از   گیری منفی نویسممند  نسممب  به معضممالت جنگ وی کاذب با موضممعاین قراردادها

 کشد:« اس ؛ مثالً فصیح طوالنی شدن جنگ را این گونه به نقد می۶2فرازهای داستان »زمستان 

 و   ریزیخون  از  آکند  و  تعارضممی و کشممندم کثیفمی  درازا  به که  هاییجنگ تما  مث  جنگ  »اکنون

های ناشمی از جنگ شمدّت ها و آسمیب؛ یا زمانی که ت،ریب(405:  138۶فصمیحم  )اسم .«    شمد   سمتمگری

 و ی کارنتیجه  شممد م این برسممرخا   جهن   از  گودالی  به تبدی   هامغاز  و  هاگوید: »خانهکندم میپیدا می

 (227: همان) اند.«مستولی ما بر تاریک شب این در که اس  مغزهایی عفون  عوارض

یا در بند زیرم امتیازات ویژ  و مصمونیّ  بعضمی از اشم،اش و نهادهای انقالبی از بعضمی از منبرات را 

 برد:زیر سؤال می

گویمد: می  بود!  داد  زَهرمماری  بها  کی  دون نمی  بماز  پماتیم .  و  بودم مسممم   اوممد   عبمدالزّهرا...بماز  »اون

 مو   پسممرش  یه  داد ؛ شممهید پسممر  یه  ندار   شممونکاری  هیچ ک :  گوی می.  زنندمی شممالقا  گیرندمی

 (215: 138۶فصیحم « )هاس .عراقی اسیر که پسرش  یه انفجاریه؛

 های به ظاهر مذهبی در بند زیر:انتقاد از خوردن و خوابیدن نامشرو  بعضی از طیف 

کنید! یک انسمممان )آ(. شمممما خودتون... حسممماب  مدی  با آی اما  عالیه موجود  یک انسمممان  گوید:می»

  ایخورد  باشمهم هفته  زمین محصمول  کیلو از  یک  روحانی و ایثارگر که هشمتاد سمال عمر کرد ...اگر روزی

و روغن و...چه و چه خورد    گر  پیاز لممد  روزی  اگه  دو  گوسممفند و...باشممه و ماهی یک  خورد  مرغ  یه

:  همان)اسم ؟«   کرد   آلی مواد  به  ...تبدی سمال  هشمتاد طول  در  را  مواد  این  از  هرکدا   از  تُن لمد  چند باشمه؛

133) 

ها را به لمورت جدّی به چالا های کاذبم آنی ارزشاز دیگر موضموعاتی که فصمیح به سمبب غلبه

های مترتّب بر آن را ناشی از ایجاد این  افتادگی کشور و فسادها و اختال ی عقبکشاند و ب،ا عمد می

 های مدیریّتی اس :داندم انتصاب افراد ناالی  و غیرمستح  در پُس یای مهای ناعادالنه برای عدّ فرل 

فصمیحم )اندم کنار منصمور فرجا  خوابید   [شمهیدآباد اهواز]توی قبرسمتانم   [شمهدای نامبرد ]»...حاال... همه  

 فرجا  منصمور کنند  فراموش کندم همهمی سمعی  حاال بیگلری که  حسمین هسم ... با مرکز (؛ امّا451:  138۶

 به حسممماب  را  فرجا   منصمممور  هایجزو  و هاکتابحتّی   ها...وهام چارتنامهاسممما  تما  و  داشمممته وجود

 انگلیسممی  هیأت با  مذاکر   برای  خواهدمی که  طاعتی  عبّا   گذاشممته...یا  خودش  یسمماله  چندین  زحمات

  مدرسممه  به لندن  در  نشممد  ال،رو ممنو  تا  را  اشسممالهسممیزد   پسممر و برود لندن  به  لواسممانی  آقاحا   همرا 

 (452 :همان)بگذارد....« 
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نگا  غالب مرد   جنگ و درگیر  هنوز  کشمورم  اسم  که ۶۶ -۶5  هایسمال  حالم  «م۶2»زمسمتان    نگارش

های از این رو گمانشمانم کمتر به سموی نیّ  مآبانه بود؛به جنگ و نیروهای انقالبیم کامالً ارزشمی و مقدّ 

در خل  و انتشار »زمستان  فصیح   بنابراینم جسارت  رف ؛از مفاهی  دینی می  اد یا سوءاستفاد ارزشی افر  ضدِّ

بمه شمممممار   قرمزهمای انقالبی و تمابوهما  همای قراردادی بمه نوعی گمذر از خطِّچمالا کشمممانمدن ارزش  « و بمه۶2

 که  به کار برد  ادبیّاتی با  را  مصممادی   هام اینشمم،صممیّ   قَوی  پردازش با  نویسممند   خوشممب،تانهم  امّا  آید؛می

 اس . میسور نابم کامالً هایالی  و ارزش ارزشیم نیروهای از الحالافراد معلو  تفبیک و  تمییز

 و اخالق عرر خالر هایلحنه تولیف تابوشبنی و -2-7 -3

 جنسمیم نا   رفتارهای  به  مربوط مفاهی  کردن  بازگو که  انداخالقی و  عرفی عمدتاً  قرمزهای  خطِّ تابوهام

 بیان و  شممموندمی شمممام   را...  و  بازاریکوچه  هایتابوم دشمممنا   هایاندا   هایویژگی بیان  یا مسمممتقی  بردن

 و تحذیر  تابوشمبنیم اهر   که معتقدند تابوشمبنانم کند؛ امّامی  ایجاد  خوانند  در  ذهنی  هایکردنشمانم تبانه

  برای»نیسممم .   این چنینم گریزی  عباراتی دنکاربر به  مفاهی  از  برخی بیان  برای و  اسممم   جامعه  المممال 

کرد   منعا  ظاهر حف   و  دانیآداب که  ایکلمهنه  و داشممم   وجود  حرامی  موضمممو   نه... هاناتورالیسممم 

  ایدریوه  که  دادندمی پاسممخ ها  آن و کردندمی  سممرزنا  را  هاناتورالیسمم  متا م  بوگندوییم  دیگرانم. باشممد

 (42: 1377تروایام ) «کند. نفوذ فاجر  زنان و کارگران مُحقّر یکلبه در نور و پا  هوای تا اندگشود 

  نثرم هموار  و  نظ   یعرلمه  در  فارسمی ادبیّات»شمود. تابوشمبنی در ادبیّات کالسمیک فارسمی نیز دید  می

 و جنسمی  مذهبیم روابط و  دینی مقدّسمات هموون  تابوهایی. اسم   جامعه در  نهفته هایتابوشمبنی  یلمحنه

 ؛(2۶7: 1398دیگرانم  و رحمانیان) «مطر  شممد  اسمم .  نویسممندگان  آثار در  به کرّات...و  هاشمماهدبازی

مواردی    که از میان انوا  تابو به  « به کار برد  اسم ۶2فصمیح نیز برخی مصمادی  تابوشمبنی را در »زمسمتان  

از سممایر    تربرجسممتهدینیم تابوی زنم حجاب و... که  مفاهی   و قدرتم جنگ  جنسممیم تابوی  مانند تابوهای

 شود.یم پرداختهموارد در داستان آمد  اس م 

 ی جنسی:هااندا ی  دینی و مفاهتابوی حجابم  -1 -2-7 -3

 کرد م تابوی  تابوم گذر  از  به نوعی  آن  از  اسمممتفاد  با «۶2»زمسمممتان   در فصمممیح   که  مصمممادیقی  از  یبی

 پیدا  لمرر به مثالً و  پایهبی تعصمبات  روی  از  قضماوت که کندمی  تأکید آن  یوسمیله  به که  اسم  حجاب

دینیم   احبا   برخی  ندانسمتن  که  دارد نظر نبته  این بر  دینی مفاهی   تابوی با یا  نیسم  جایز  مو متار  چند بودن

اسم م   شم،صمی کامالً و  فردی  موضموعی  کثیر م که و  قلیله  یاسمتحاضمه  واجب  هایغسم   بین فرق مانند

افراد    محرومیّ  سمبب نباید  موارد این گونه و نیسم   اجتماعی محیط در فرد  یک  ناکارآمدی  یدهند نشمان

 :شودمی شانت،صّ  نتایج  از محرو  شدن جامعه موجب چراکه شود؛ شهروندی حقوق از
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 ... یمک کمی زن    توم کمارمنمد  آممد  انضمممبماط  و  ت،لّفمات  یادار  بمازر   برادر  کمه  لحظمه  آن  در شمممایمد»

 بدخی   داشم   که ... هرا  بود پسمتانا  زیر  یغُدّ   نگران لحظه ... زنم آن  شماید. عقب  رف   اشروسمری

 تنها  باشمد؛  رح   نبند...سمرطان  عقب افتاد ؛  جه بی  اشزنانه  عادت  اسم   ما  دو  چرا بود  یا ... نگران باشمد؛

  را  زن  اجتماعی حیات و  کار ح ِّ  بایدرف م ن عقب  اشروسمممری  که گفم   جقلمه  برادر  یک این دلیم  که  به

  همایغسممم   بین ایمدیولوژیم فرق امتحمان بماتجربمه در  مت،صمممّ  زن یمک این کمه  دلیم  بمه  تنهما گرفم .  او  از

م   از  را او  نیسم م نباید  یادش  را کثیر  و  قلیله  یواجب اسمتحاضمه  «سماخ . محرو  کامسیوتر مت،صّم  سمم

 (42۶: 138۶فصیحم  )

سممرطان و غسمم  م،صمموش   خاش  نو  جنسممیم انت،اب  هایاندا   به  مسممتقی   یاشممار   در پروابی بیان

ی  غلبه   ابتدا شماید در  که هسمتند  عنالمری  ماهیانهم زیر سمؤال بردن حجاب و... سمیب  بانوانم توجّه دادن به

زنان   هدار علینگا  جه  تحقیر و  کنند و نوعیالقا می  جنسمی و به کار بردن تابو در کارکرد مرسمو  را  نگا 

  از  نویسممند   عمدی  گیریتعبیراتم بهر   این  آوردن نه تنها  که شممودمی  در ادامهم روشممن نمایانند؛ امّارا می

 محبو   را  بدوی و جنسمیّتی  هاینگا  زشمتیم که  اسم   اعتراض  در واقعم نوعی  نیسم ؛ بلبه ممنو   هایواژ 

آن  »مت،صمممّ «  یواژ   زن بما از مهمارت یمکدهمدم تعریف او می قوت  نظر  این  بمه ای ه  کمهکنمد. قرینمهمی

 روز به  هایجزء مهارت ۶0  یرمان و اوای  دهه  نگارش  هنگا  که  دانشمی اسم ؛ «کامسیوتر مت،صّم »  ه 

 به  انتقاد نویسممند   یاسممتفاد  از این عبارات در مقاب  لف  تحقیرآمیز »برادر جقله«م نشممانه آمد وشمممار می

بنمابراین در این    گیرد؛می  هما را نمادیمد دانمد و نقا اجتمماعی آنمیزنمان را جن  دو     کمه  تفبّری اسممم 

خواهد با اسمممتفاد  از آنم نفوذ هام تابو به عنوان ابزاری به کار گرفته شمممد  اسممم  که نویسمممند  میعبارت

 سرکوب کند. فه  را در فضای جامعهکج  جریانات فبری خشک و

 تابوی جنگ و سیاس  -2 -2-7 -3

همبارانم   و رحمانیان) اسمم   -ی تابوی قدرتزیرمجموعه -ابوم جنگ و سممیاسمم   از دیگر عنالممر ت

«م نقا مهمّی در بازتاب نگرش نویسمممند  دارد؛ فصمممیحم ۶2کارگیری آن در »زمسمممتان  به که  (273:1398

تری از جنگ و پیامدهای کشمد تا در  درسم نمادهای همگانی و رایج به تصمویر می را با گاهی این تابو

 تعارضی و  و انگاری جنگ به درازا کشیدنم »کثیفکشمیدن تقدّ ناپذیر آن ایجاد کند و با به چالاجبران

 آن را زیر سؤال ببرد. (404: 138۶فصیحم « )آکند  از خونریزی

 و نویسمند  بر آن اس  که اگرچه جنگ در مواقع اضطرارم پذیرفتنی و ابزار دفا  از وطن  های زیرنمونه

 بود. نامو  خواهد و وطن تهدید جدّی عوام  دلی  ازس  در لورت تداو م بینامو  ا حف 

 تابوی زن  -3 -2-7 -3
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فصمممیح در بنمد زیر آبمادان را تحم  عنوان تمابوی زن کمه موضمممع غیرتمنمدی و خطِّ قرمز اغلمب جوامع  

طن ارایه  تا از این طری م هشمداری ملمو  از عواقب جنگ و خطر نامو  و و کندمتمدّن اسم م مطر  می

 دهد:

  شممهرهای ماند  ... عرو انداز  پشمم  پاالیشممگا  یا آنوه که از پاالیشممگا م مرد م باقیرا  را بلد ؛ می»

 ل،تا زفار شمبنیمه  در  که  عروسمی  ...اسم     بربادرفته  عمالً و  وکورسموت و  خراب  و خوزسمتانم خالی

 کند   غلمفتی  را  تنا و  لمورت درآورد م پوسم   حدقه  از  را  هایاباشمندم چشم   تراشمید   را  کرد م موهایا

 (2۶8: 138۶فصیحم ) تازی ....« هایسگ جلوی - مه و خا  و دود وسط باشند کرد  ولا و باشند

پذیریم نامو  و آسیب نماد  که  عرو   یواژ   پنا  ازاو با تصوّر کردن شهر و وطنا به لورت زنی بی

 که  انگاردکند و شممهر را عروسممی میمی  رفتهم اسممتفاد ارا ت به  ناپذیر اسمم  برای تولممیف آبادانمجبران

عبماراتی کمه جالل آریمانم   خواهمد رفم . زودی بر بمادبمه  قرارگرفتمه و همار  همایسمممگ تهماج   یعریمانم طعممه

 کند:به دلی  حضور دوس م همراها(م گریه می) اختیار و ناخواستهها بیپ  از بیان آن

 نمیدونست  سانتی مانتالی!هی!  گوید:می»

 باید دودم باروت ماروت باشه. کن ؛های  را پا  میدور چش . جالل آریان: نه نیست  

دیدمام مث  میمون طور میگوید: آر  اروا  مشمب ...اگه من  اینجا زندگی کرد  بود  و حاال اینمی

 (همان) گرف .«  میسنجابی گریه

ی دشممن های هولناکی از تصمرّر شمهرها به وسمیلهاین نو  تابوهام تولمیفنویسمند م بارها با اسمتفاد  از   

 ماند: لورت تداو  این شرایطم نوامی  مرد  در امان ن،واهند کند تا هشدار دهد درمتجاوز ارایه می

لرزند؟ ... امشمممب دارند ... می شمممد ؟ ... چند نفر  ببارت  یازاله دختر  چند  از  ...شمممهرها   »در تجاوز به

  خوزسمتان در  اآلن نفر  هزار  خوشمگ م چندین شمب  این در بیرون  کن  ... آنمی فبر  و  ا بسمته  را  های چشم 

 میرنمد؟«می  دارنمد  نفر  . چنمد..انمد؟  قرارگرفتمه  تجماوز  مورد  زن  کننمد؟ ... چنمدمی  تجربمه  را  وحشممم   دارنمد

 (308: 138۶فصیحم  )

ها را بود  و نتوانسمته و ن،واسمته اسم  آنهام گزارش دردهایی که نویسمند م شماهد آن  این تابوشمبنی

داسمتان   سمراسمر در نجاب  گفتار  این گویی اسم  وعریان  اه  «م کمتر۶2»زمسمتان    او در وگرنه پنهان کند؛

کنندم وقتی می  خلوتشمانم  لموری  ازدوا   از مری م پ  و  جالل که مثالم شمبیبه طور    خورد؛به چشم  می

 عاطفی تمایالت بیان  نویسد در ناگزیریمی  واقعی پیوندی  به  ظاهری پیمان شدنتبدی   برای  مری  تمنّای  از

 (318 -309 ر. :) کند.می رعای  کامالً و الول ادب را اخالقی هایدوم چهارچوب این بین

 مسای  جنسی: جنگ و مفاهی  دینی( و) تابوی قدرت -4 -2-7 -3
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بمه اسمممتهزا   هماتمابوواژ   از بردن نما  سمممایر آثمارشم بمدون  زتر امفماهی  را متعمادل گماهی فصمممیحم تمابوترین

 گیرد:می

 ...نامبرد   وحالعشمم   برای  زمانی  ...هسمم     ه   تروغریبعجیب  چیزهای  سممگیم  این به  جنگی  در» -

 ا ؛ مننشممد  سمماخته  ایمان و  نور  از من.  رخت،واب  در سممفید  بردوی و جانی  با  رفتن  کلنجار  برای  زمانی

-28۶: 138۶فصیحم ) رخت،واب ....« توی  مثالً اس ؛  دیگر  جاهای  ا ممبارز   یلحنه  و...  بد   و  خاک   اه 

287) 

 جنسممیم همسممانی مسممای  با «سممگی  این  به» جنگم  عبارت جنگ در  تابوی کردننشممینه  با  نویسممند 

مبارز « را در »و  کندمی  ارایهها  آن  یزد شمممهوت  باریمحقارت موضمممو  و دو هر  بیهودگی  از  طنزآلودی

کشماند؛ هرچند که سموای  به تمسم،ر و چالا می -اش  رخت،واب دوسم  آتنی-ترین جایگا  ممبن  پَسم 

 کند.این قیا م مدافعان وطن را منصفانه از جن  نور و ایمان و خود را اه  خا  و بد تولیف می

تَیمُّ  دادی؟...بلند  ن غسم  ومنصمور فرجا ! با این هیب  و پی  و سمابقهم رفتی امتحا دکتر  [:گوی می] -

 بگیر ؛ امّا زن  وضمو مُسمتحبّه جناب   غسم   از  بعد مرد دونسمتیمی:  گویدا  دود نبرد ...میشمو بری  تا کلّه

...« بسر  . جناب  غسمم  از  قب   مراسمم   دربار   من  از:  گوی می!  واجبه؟  براش  جناب م وضممو غسمم   از پ 

 (298 :همان)

ی فاخری مث  »مراسم « آورد  شمد  اسم  و در مقابلام آیین تابوترین مسمای  با کلمهاین بارم تولمیف 

پرطمطراقم امّا   شممود تا اعتراضممی باشممد به فرایندشممرعی مربوط به آن به ریشمم،ند و تمسمم،ر مطر  می

ربط که از عوام  مه  سمرخوردگی و تغییر  های افراطی با طر  مسمای  بیگزینا ها وی مصماحبهفاید بی

از امور شممرعی در قالبم  ها به سمموءاسممتفاد اعتراض  مسممیر منفی سممرنوشمم  جوانان در آن ایّا  بود. این

یعقوبیم )  «مقدّ ...باشممد. موضمموعات...معترضممانه...در  گیریموضممع  تواند به لممورتتابوشممبنی ... می»

10۶:138۶) 

نگری بارزی  سمتیم بالطّبع منفیهای ناتورالیای با گرایای ذهنی فصمیح به عنوان نویسمند زمینهدر پ 

وجود داشمته اسم  که زندگی در شمهر جنگیم آن را تشمدید کرد؛ امّا فشمارهای حالم  از مواجهه با افراد  

  ایدیولو   گرفتار شممدن در مقرّرات سمماختگی و  متظاهرم الزا  به رعای  قراردادهای سممودجو و عنالممر

اش حتّی در تابوی جنگ ه  از خط فریاد اعتراضممیسممازد که در  ی عالممی میمحور از او یک نویسممند 

 طایفی و)  «روانی دارند.  هایسمرچشممه الم م  تابوها ... در گیریشمب   دالی   ...»  گذرد؛ چراکهقرمزها می

 (103:1391خجستهم 

های فجیع از طرفی لمحنه  زند؛می  دامن به موضمعی دوگانه  هام پیوسمتهدر طرّاحی مصمادی  مؤلّفه فصمیح 

  اعتقاداتم که طلبم سمماختهمانند ابوغالب و جهان بیگلریم فرلمم  هاییور در کنار شمم،صممیّ یا تابومح 
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گرفته اسم ؛ و از طرر   جنگم نشمأت  به او نسمب  تند  موضمع  کنند و این ازنمی دنبال  را  خالّمی  ارزشمیم

 عالی  پُسم  وآمریبا   از اقام  در که  را دارد فرجا   منصمور دکتر مانند  ایکرد تحصمی   فبردیگرم روشمن

 خود  شمانسمیخوش  را موقعیّ   این  در گرفتنا  قرار  و دلی  جنگ آمد  اسم  و دل  چشم  پوشمید  به ایران

 یتجربه  این  در تا ماند   اهواز سمویی  در  اش درخانواد   با وجود اقام   یارنالمرکه دکتر  یا کندمی  عنوان

 :باشد داشته سهمی( جنگ) عظی 

 به قول ...و (  ایران) اینجا  بیای   توانسممت   ... موقعیّ   این در...  که  شممانسمم خوش  من(: »فرجا   منصممور) 

 (417:13۶8فصیحم ...« )باش . داشته سهمی بتوان  عظی  یتجربه این در( یارنالر) دکتر

آریان که به نوعی اسممماعی  فصممیحم جامعه ه  هسمم  در داسممتان به همین   به عالو م شمم،صممیّ  جالل

فرجا م  منصمور  ینامهشمهادت  خواندن  از  اسم ؛ روشمنفبری از غرب بازگشمته که پ شمب م تعریف شمد   

 وجود با دهد ومی  خطابم قرار  مورد(  414:13۶8فصمیحم  )  «آرمان  بی  آریان  جالل  مهند »  لف  با  را خود

اس ؛   وطن  رنج   مبرّر  خوانمرثیه  یابدممی  فرلتی طول داستانم هرکجا  انتقادهایا در  و  ریش،ندها  یهمه

 تا رزمنمدگان خال  و واقعی  با  خودش  یمقمایسمممه  در و کنمداشم حتّی گریه میاو برای وطنم رو به ویرانی

 :دهدرا مورد عتاب قرار می رکیک و تابووارم خودش هایاهان  رود و بامی پیا آنان تقدی  مرز

 و  رونمدمی  مُقمدّ   خطِّ  بمه  کمه  همایی اسممم ایممدرسمممهبومه  و...  همام دکترهمامبمانیمک  جمای( ایران)  اینجما»

 تو  جای  اسم ؛ فرجا   منصمور  جای اینجام  ...  شمهداسم ؛  خواهرهای  و  مادرها  جای گردند؛برنمی بیشمترشمان

 ایران جای]  زنند؛نمی  زمر عاشمقانم  ...زنند  نمی  چند  سماعتی کارم  از حرر  بندند؛نمی  قرارداد عاشمقانم!  نیسم 

 (424:13۶8فصیحم ) «اید.گرسنه یزد غرب یفاحشه مش یک همه شماها[ نیس  امثالم تو

 برانگیز ح ِّتحسمین  بازتاب و  گرفته از روی دیگر موضمع فصمیح های اخیرم نشمأتخل  این شم،صمیّ 

فانه  دوسممتینو  و  پرسممتیوطن حدود  تا «۶2در »زمسممتان   انتقادی  فضممای  یغلبه به سممبب اوسمم  که متأسممّ

 .اس  ماند  نگا  م،اطبم پنهانزیادی از 

 گیرینتیجه -4

به این داسمتان داد   ریال  ای«م وجهه۶2و ملمو  اتّفاقات در »زمسمتان   گونهخاطر  بیان فصمیح به تمای 

 سمفرش دکتر منصمور فرجا  باه   شمهادت مسمیر و پایان آریان تا داسمتان سمفر جالل  شمرو   او از اسم ؛ امّا

همای قراردادیم جبرم مبتمب نماتورالیسممم  مماننمد تمابوشمممبنیم شمممبسمممتن حرمم   عنمالمممر  مبرّر  آوردن

او   گمذارد.می  نممایا  بمه  را  کمامم  از نو  نماتورالیسمممتی  تراژدی  فجیع و...یمک  انگماریم جزییّماتحیوان

 تردید یک ناتورالیسممم  به تداو  جنگ نگا  کنند و  با بدبینی و که  دهدمی  قرار موقعیّتی  در  م،اطبانا را

جنگ و   یعنیم مُجزّام  چالا دو مقاب  در فصمیح  خودم  یمتغیّر و دوگانه  موضمع  از  تردیدم متأثّر  این خاسمتگا 

تابو و  او نسممب  به جنگ در قالب های منفیگیری واکنااوّلم دلی  شممب   که مورد اسمم   دوسممتیوطن
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فرجا    شممهید منصممور نا   به  ی«کام انسممان شممبه» شمم،صممیّ   پرداخ  منجر به انتقاد اسمم  و در مورد دو 

 .سهمی داشته باشد )جنگ( عظی  یتجربهاین  از -به تعبیر خودش- بلبه او نیز بتواند تا شودمی

محتر  و عموماً در  لحنی متعادل و متفاوت از سمایر آثار فصمیح با «م۶2»زمسمتان   مصمادی  تابوشمبنی در

قرمزها  خطِّ  . فصمیح در این اثرم گذشمتن ازاندهای جامعه اسمتفاد  شمد مَذمَّ  جنگ یا اعتراض به ناهنجاری

های  گذاری هام یبی انتقاد شمدید از مقرّرات و ارزشرا به اَشمبال م،تلفی به کار برد  که پربسمامدترین آن

قیدوشمرط  طلبی اسم  که با تنزیه بیزدگانم زیاد ای اسم ؛ دیگری به چالا کشمیدن قدرتافراطی و سملیقه

اند و مورد بعدیم هشممدار برای خطر به تارا  رفتن  شممد   دّسممات را سممبببه مق  جنگم تداو  هتک حرم 

تابوی تعرض به دختران و   از که  نامو  و وطن اسمم . فصممیحم یک ایرانگرای دردآشممناسمم ؛ پ  زمانی

پردازی یما حتّی فمدای آرایمه  را  گمذردم ابمداً قصممممد نمدارد نممادهمای نمامو  و اخالقمی  زنمان وطنا

اعتراضمما    انعبا   بلبه آگاهانه و هدفمند از تابو به عنوان ابزاری برای شمم،صممی کند؛  هایگیریجه 

یک اثر ناتورالیسممتی اسمم  و اسممماعی   «م۶2های آگا م هشممدار دهد. »زمسممتان  گیرد تا به وجدانبهر  می

ای عم  در این داسممتان با هشممدارهای دردمندانه به گونه جنگ؛ امّا ای معترض و م،الففصممیحم نویسممند 

 ی او وپرسمممتانههای وطنبه دغدغه  تردیدی نسمممب   اسممم  که خوانا این اثر و تعم  در آنم جایکرد  
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