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با  حیفص لیاثر اسماع« 62زمستان »رمان  شناختينقد جامعه
 ينیتکو یيگراساخت کردیرو

 رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،یفارس اتیزبان و ادب ،اریاستاد   مهبود فاضلی
  

 رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،یفارس اتیارشد زبان و ادب یکارشناس فاطمه میرزایی

 

 دهچکی
گرایي تکویني لوسنين گلندمن   اثر اسماعيل فصيح با استفاده از رویکرد ساخت «62زمستان »این مقاله به بررسي رمان 

 کنه  اسنت  آن حاصنل  ادبني  هناي آفرینش جمعي خصلت تکویني، گرایيساخت بنيادي فرضية به توجه با. پردازدمي
 اینن  بنه  اینن پنژوهش   اسناس،  این بر اند؛همخوان ماعياجت هايگروه برخي ذهني ساختارهاي با این آثار ساختارهاي

 گينري شنکل  در 60 دهنة  در اینران  جامعنة  فرهنگني  و اجتماعي سياسي، ساختارهاي که گویدمي پاسخ اصلي پرسش
 بنا  جامعنه  سناختارهاي  مينان  ايرابطه و پيوند چه و گذاشته تأثيري چه رمان این پيدایش و نویسنده ذهني ساختارهاي

 تفکنر  و ذهنينت  محصنول  و اجتمناعي  کنامالً  اثنر  ینک  رمنان  که اینن  دهدها نشان ميیافته .دارد وجود رمان ساختار
 اجتمناعي  خاستگاه و بينيجهان بنابر که آمریکا است کردۀتحصيل و شهري متوسط طبقة از اينویسنده ایدئولوژیک

طبقنة خنود را    هناي دیندگاه  جن ، هايدر صحنه راوي قرار دادن با او. دارد تأکيد جن  منفي کارکردهاي بر خود
براساس تضادها شکل  62رمان زمستان  .است کرده منعکس ایران تاریخ از دوره آن سياسي و اجتماعي مسائل دربارۀ

 بنر  حناک   سناختاربندي  جنن ،  یعنني  اجتمناعي؛  هايمضمون ترینمه  از یکي در نظر گرفتن با گرفته است. فصيح

 .است گذاشته نمایش به را ایران در دوره یک جامعة

 ل ، اساما  ۶2زمساتان   ،ینیتکاو  یای  راساخت ،یشناخت قد جامعه واژگان کلیدی:

 .ح فص

                                                           
  :نویسنده مسئولa.fazeli@alzahra.ac.irm 
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 مقدمه

 تأکيند  نویسننده  طبقنة اجتمناعي   بنر  چينز  هنر  از بنيش  اثر، بررسي در مارکسيست منتقدان
 اثنر  هبلکن  ،گينرد نمني  صورت وسيلة نویسندهبه تنها ادبي اثر خلق دیدگاه، این از. کنندمي
 دیني، هنري، ادبي، آثار. است اجتماعي طبقه یا و گروه یک ينگردربردارندۀ جهان ادبي

 شنود، مي اثر یک برجستگي باعث آنله. هستند نگريجهان یک بيانگر فرهنگي و فلسفي
 .است از جامعه خاصي گروه هايارزش بيان در اثر خالق توانایي

 او از پننس. اسننت مارکسيسننتي نقنند مطننرح پننردازاننظریننه از یکنني 1لوکنناچ جننورج
 اثنر  بررسني  در جدیندي  شنيوۀ  لوکناچ  هناي اندیشه بر تأکيد با 2گلدمن لوسين شاگردش،

 در کنه  کنند مني  بينان  تکویني نقد. ناميد «تکویني گرایيساخت» را آن و کرد معرفي ادبي
 نقند  در .سنازند مني  را اثنر  جامعنه  و فرد بلکه ندارد، نقش نویسنده تنها هنري، اثر آفرینش
. گينرد مني  قنرار  مورد توجه بيشتر رمان ادبي، گوناگون هايصورت ميان از شناختيجامعه
 از در این پژوهش. کندمي نمایان را جامعه واقعيات خوبيبه که است ادبي نوع یک رمان،
 . ای برگزیده را جن  رمان یک رمان، انواع ميان

متوسط شهري و  ةاست که طبقاسماعيل فصيح بدون شک از نخستين نویسندگاني 
کرد. هملنين از نخستين نویسندگاني اسنت کنه    مناسبات شهري را وارد رمان فارسي

ن ااي است علينه متجناوز  ادعانامه ينوعبه 62جن  پرداخت و کتاب زمستان  ةلأبه مس
اي اسننت کننه عليننه مهنناجرت و اقامننت  بننه سننرزمين مننا. هملنننين او اولننين نویسنننده 

در پاریس رمان نوشت و با دیدي انتقادي این گروه از روشنفکران  روشنفکران ایراني
یکي از شاهکارهاي ادبيات جنن  محسنوب    62. بدون تردید زمستان کردرا ارزیابي 

دهد. فصنيح بنا قندرت    جانبه نشان ميشود که مقاومت ملتي را در برابر هجوم همهمي
 هنایي رمنان  بهتنرین  از کيی« 62 زمستان» .تمام مقاومت یک ملت را نشان داده است

 تکنوین  60 دهنة  در اینران  فرهنگي و اقتصادي اجتماعي، سياسي، شرایط در که است
 طبقنات  از یکي هايدیدگاه خوبيبه توانسته برتر آگاهي داشتن با آن نویسندۀ و یافته
اینن   جهنت  نین ا ازبگذارد.  نمایش به خود اثر در را -منتقد و روشنفکر طبقة- جامعه
  تکنویني را دارد. هندف   گرایيمنظر ساخت از قابليت نقد و بررسي انهیگراقعوارمان 

                                                           

1. George, L. 

2. Lucien, G. 
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 نقند  هناي بنه مؤلفنه   توجنه  با رویدادها این دیدگاه نویسنده دربارۀ کشف پژوهش این
 .است تکویني

 . پیشینة پژوهش1
قنرار   منورد توجنه   اخينر  هناي سنال  در شناسني جامعه نقد منظر از ادبي آثار بررسي هرچند
 گيرد.دربرنمي را حاضر موضوع پژوهش شده،انجام تحقيقات اما گرفته،

 حوزۀ جنگ درشده انجامهای . پژوهش1-1
 رمان بنا تکينه بنر    هفت نقد نژاد بهداشتي ، کامران پارسي داستاني داشتي ، در کتاب جنگي

 دیندگاه بنه   سنه  از نویسنده کتاب جن  حنيف محمد .است ها پرداختهداستان قالب و فرم
 سنه  بنه  را مقندس  دفناع  هناي او رمنان . است پرداخته جن  بلند داستان و رمان 20 رسيبر

از  دوم نگناه . اسنت  جنن   به اندیش مثبت نویسندگان نگاه دستة اول: کندمي تقسي  دسته
 که است نویسندگاني نگاه سوم دستة و دارند جن  به منفي دید که است نویسندگاني آن
نشنان   توجنه  جنن   منفني  بنه نقناط  زمنان   مروربه اما دیشيدند،انمي مثبت دیدي با ابتدا در

 و سناختار  جهنت  از رهگنذر  جنن ، رضنا   قصنه  سنال هشت به نگاهيدر کتاب ني  .دادند
 است. کرده بررسي را مقدس دفاع کوتاه داستان و رمان چندین محتوا

 شده در حوزۀ آثار اسماعیل فصیحهای انجام. پژوهش1-2
از دیندگاه نقند    کین چيهن ل فصيح چندین پژوهش انجنام شنده، امنا    در زمينه آثار اسماعي

 در جنن   موضنوع  مقایسنة  نامة خود بهدر پایان ورزنه احمدي تکویني نبوده است. طاهره
 درجنه  270 گراي به سفر مجابي، جواد ملخ شب فصيح، اسماعيل 62 زمستان)رمان  چهار
هننا و رداختننه اسننت. رمننانپ احمنندزاده( حبيننب قيامننت ماشننين بننا شننطرنج دهقننان، احمنند

هاي زمنان جنن  و   گيرند؛ رماننویسندگان در این پژوهش در دو دستة متفاوت جاي مي
هاي مثبت و منفي خنود را در  شده پس از جن  و نویسندگان آثار نگرشهاي نوشتهرمان

 گفتمناني  تحلينل »نامة خود با عننوان  در پایان خشکدست اند. عليمورد جن  بيان کرده
 هناي دوشننبه  ،62زمسنتان ) جنن   حنوزۀ  در کاتب محمدرضا و فصيح اسماعيل هايرمان
محنور و انتقنادمحور از دو نویسننده    دو رویکنرد ارزش  لحناظ  ازاین دو رمان را « (ماه آبي
 ي قرار داده است.بررس مورد
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  گلدمن . نقد تکویني و لوسین2
 منتقند  تنرین معنروف  و يشنناخت جامعنه  نقند  پنردازان نظرینه  تنرین برجسنته  از یکي گلدمن

 شناسني جامعنه  عل  در نوین تحولي گرایي وينظریة ساخت. گرا استمارکسيست ساخت
 گلندمن  نظر در. است اثر محتواي و ساخت به زمانه  توجه نظریه این. کرد ایجاد ادبيات
 آورده متعنددي  مفناهي   خنود  شناسني روش در او. دارند ناگسستني پيوند محتوا و صورت
 اساسني  اصنول  در... »و فرديفوق فاعل بيني،جهان معنادار، ساختار کليت،: جمله از ؛است
 پيناژه  ژان معنروف،  شناسروان از هملنين و بود لوکاچ پيرو انسجام، و کليت یعني خود؛
 .(1387 هفشجاني، پورولي« )بود گرفته تأثير نيز

 بنه  کنه  لحناظ  ناین  از گنرا سناخت . ناميد تکویني گرایيساخت را خود روش گلدمن»
 کنه  لحاظ این از تکویني و بپردازد ذهني هايساخت با آن رابطة و اثر ساختارهاي بررسي
 .(130همان: « )کند تشریح تاریخي شرایط اساس بر را ساختارها این آمدن وجود به علت
 ادبي اثر یک بلکه نيست؛ اثر یک آفرینندۀ فرد یک تنها تکویني ساختارگرایي نقد در
 صنورتي  بنه  گلندمن  ازنظنر  تکنویني  سناختارگرایي  اسنت.  گنروه  ینک  بينيجهان نمایندۀ
 در اجتمناعي  گنروه  از متنأثر  عينني  هناي داللنت  اجتمناعي  و تاریخي منش بررسي فشرده،
 اسنت  گروهني  اثنر،  اصلي کارپرداز بنابراین، است؛ اثر آفرینندۀ عقالني و عاطفي زندگي

 اسنت  اثنر  کنارگزار  فقنط  کنه  نویسنده نه ه،یافت تداره آن اندرون در نگريجهان این که
 (.1386 رضایي، و طلوعي)

 فصیح رۀ اسماعیل. دربا3
 بنا  او زنندگي . آمند  دنينا  بنه  هجري شمسي در تهران 1313 سال اسفند در فصيح اسماعيل
 دوران و اینران  بنه  متفقين حملة با او ابتدایي دورۀ. بود عجين متعدد هايانقالب و هاجن 
  احمند  چنندروزۀ  حکومنت  و 1331 سنال  هناي آشنوب  و مصندق  ملني  بانقنال  با متوسطه
 از و کنرد  تره را درخونگاه 1335 سال تابستان در از آنپس  بود و مصادف السلطنهقوام
 شنيمي  ليسنانس  و داد ادامنه  تحصنيل  بنه  و رفنت  آمریکنا  بنه  بعند  پاریس و به استانبول راه

 منرگ . گرفنت  انگليسني  ادبينات  نسليسنا  آنجنا  در و رفنت  مانتاال ایالت سپس به. گرفت
 شنود. در سنال   ترجمنه  مشنغول کنار   برگنردد و  تهنران  بنه  که شد باعث همسرش زودرس
 کنار  بنه  تدریس رفت و در ضمن اهواز به و درآمد نفت شرکت رسمي استخدام به 1342
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 تعطيلني  و تحميلني جنن    شنروع  با. پرداخت رمان و کوتاه هايداستان نشر و خلق جدي
 بازنشسنتگي  بنه  مجبور انگليسي زبان استادیار سمت با سالگي 47 آبادان در دانشکدۀ نفت

 و کنرد  مهناجرت  تهنران  بنه  آبنادان  در اشمسنکوني  مننزل  تخریب دليل بهآن  از بعد .شد
 خندمت  نفتصنعت  نویسيگزارش و تخصصي زبان آموزشي هايبرنامه بخش در گاهگه
 عنروق  مشنکل  دلينل  بنه  تهنران  نفنت  کتشنر  بيمارستان در 1388 تير 25 در وي .کردمي

 و «62 زمسنتان » ،«اغما در ثریا» ،«جاوید داستان» ،«خام شراب» هايرمان .درگذشت مغزي
 .روندمي شمار به او آثار از «سياوش درد»

 62. خالصة رمان زمستان 4
 در او. اسنت  آبنادان  نفنت  دانشنکدۀ  بازنشستة استاد آریان، جالل داستان، اصلي شخصيت

 اهنواز  بنه  اسنت  آمریکنا  از کنامپيوتر  متخصنص  کنه  فرجنام  دکتنر  همنراه  به 1362 همادي
 وي مننزل  در کنه  اسنت  مستخدمش پسر ادریس،. بيابد را مطرود آل ادریس تا گرددبرمي
 خواهند مني  ه  جوان فرجام دکتر. نيست خبري او از و رفته جن  به مدتي و کندمي کار
 رسنند، مني  اهنواز  بنه  هنا آن وقتني . کنند  انندازي راه نفت شرکت براي را کامپيوتري مرکز

 به را او آریان جالل و نشده گرفته نظر در هتل در فرجام دکتر براي جایي برنامه، برخالف
 جنالل . بنرد مني  اسنت،  پزشنک  کنه  یارناصنر  دکتر اش،دیرینه دوست منزل به خود همراه
. کنند مني  سنپري  ناصنر یار دکتنر  منزل در هاشب و گرددمي ادریس دنبال به روزها آریان
 کنه ( جزاینري ) شایان خان  هاميهماني این در. روندمي دوستانه هايمهماني به گاهي هاآن

 و «اللنه » او خویشناوند  دو و اسنت  آرینان  دکتنر  قندیمي  همکنار  و یارناصنر  همسایة دکتر
 مشنکالت  درگينر  نفنت و  باسابقة شنرکت  شاغلين از جزایري خان . دارند حضور «فرشاد»

 فنوت  پنيش  چنندي  الله پدر. است شدهاعدام  انقالب از پس او همسر شایان،. ستا شغلي
 به فرشاد و اندرفته کشور از خارج به ه  فرشاد مادر و پدر. است بيمار نيز مادرش کرده و
 چنند  تنا  را خود سربازي دوران است مجبور و مانده ایران در داشته الله به که عشقي دليل
 .کند سپري جبهه در دیگر روز

 مرکنز  بنراي  تجهينزات  و وسنایل  از خنالي  و بنزرگ  ساختماني نفت شرکت مسئوالن
 کنردن  آمناده  مشنغول  او و کننند مني  مهينا  فرجنام  منصنور  بنراي  اتاقي و کامپيوتر آموزش
. شودمي نااميد اهواز در ادریس یافتن از آریان مهندس. شودمي مرکز هايطرح و هابرنامه
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 اخنراج  کنار  از جزاینري  منری  . رودنمني  پنيش  درسنت  رکنز م در هن   فرجنام  منصور کار
 کنه  اسنت  فرزندش دلتن  و «ابوغالب»اش دیرینه دشمن تهدیدهاي معر  در و شودمي
 دیندارش  از هنا سنال  بنودن،  الخنروج ممننوع  دليل به و کندمي تحصيل کشور از خارج در

   .است شده محروم
در حنالي   کنند مني  پيدا آبادان در را ادریس فراوان هايتالش از پس آریان جالل

 بنا  سنفر  اینن  در. اسنت  شنده  سوزني  صورتش و سوخته او پاي یک و دست یک که
 فرجام منصور حال که خواندمي را از شهدا نامهوصيت چند و دارند دیدار رزمندگان

 جالل. گيردمي قرار طلبيشهادت و جن  محيط تأثير تحت او و کندمي دگرگون را
 جدیندي  گذرنامنة  و دهند مي انجام مصلحتي ازدواج او با مری  به مکک براي آریان
 بسنيار  روحني  وضنع  و دهند مني  دست از را خود مادر ه  الله. شودمي صادر او براي
 و گرفتنه  شندت  جنن   اهنواز  در کهدرحالي شودمي جبهه عازم نيز فرشاد. دارد بدي
 فرشناد،  و شنوند مي هوازا تره آمادۀ الله و ادریس مری ،. است حتمي بمباران خطر

 گنزینش  و اداري وپناگير دسنت  مقنررات  بنا  کنه  فرجنام  دکتنر . جبهنه  بنه  آمادۀ رفنتن 
 کنار  بنه  و مانند مي اهواز در نيز آریان. شودمي دلسرد کار از شده درگير هاصالحيت
 سنر  بنر  که زماني و شنودمي را فرشاد شهادت خبر چندي از پس و پردازدمي تدریس
 اينامه در فرجام. شودمي مواجه فرجام دکتر جسد با حيرت کمال با رودمي جنازۀ او

 جبهنه  بنه  فرشناد  جناي بنه  خنود  که کرده متقاعد را الله و فرشاد او که نوشته آریان به
  فرشناد  ننام  بنا  فرجنام  جسند . کنند  سنفر  کشنور  از خنارج  به او کارت با فرشاد و برود
 در منرد  کنه  داننند مني  یارناصنر  دکتر و آریان تنها و شودمي سپرده خاه به زادکيان
 .است ورزیدهمي عشق الله به چقدر خفته خاه

 62 زمستان رمان شناختيجامعه تحلیل شناسي؛. روش۵
  62 زمسنتان  رمنان  تکنویني، روي  نقند  اساسني  مفناهي   منوردنظر،  رمنان  تحلينل  براي

 .شودمي بررسي

 . کلیت۵-1
 بنا  روش اینن  در. اسنت  اهمينت  يار حنائز بسن  گلدمن اندیشة شناختيروش در کليت مقولة
 واقعينت  و منتن  در کلينت  بررسني  به گلدمن لوسين تکویني گرایيساخت روش به استناد
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 سنطح  و( معننادار  سناختاري  الگنوي ) دریافت و تفسير سطح در کليت. پردازدمي تاریخي
. ردگين مني  قنرار  ارزینابي  منورد  اثنر  سناختار ( فرهنگني  و اجتماعي تاریخي، زمينه) تشریح

 نيسنت  چيزي تشریح و بررسي موضوع دروني معنادار ساختار کردن روشن یعني دریافت»
 ینک  در کنارکردي،  و سنازنده  عنصنر  عننوان بنه  دروني معنادار ساختار این گنجاندن مگر

 .(1381 ،1نعير و لووي« )فراگير واسطهبي ساختار

 دریافت مرحلة اول:. ۵-1-1
 جنن ،  یعنني  اجتماعي؛ هايمضمون ترینمه  از یکي دربر گرفتن با فصيح رمان، این در

ور شنعله  بنا  .اسنت  گذاشنته  نمنایش  بنه  را ایران در دوره یک جامعة بر حاک  ساختاربندي
 اینران  داسنتاني  ادبينات  موضنوعات  در ايتازه فصل عراق، و ایران ميان جن  آتش شدن

 و کشنيده  تصنویر  بنه  را دوران اینن  خود، زع به هرکدام جن ، نویسندگان و شد گشوده
 .اندکرده ثبت را جن  از گوناگوني هايجنبه

 و جننن  از فصننيح. اسننت خاصنني فضنناي داراي جننن ، در ایننران جنننوب مننناطق
 صنداي  آژینر،  و تفنن   و تنوپ  صنداي  منرگ،  تنرس،  تجناوز،  از گوید،مي هاخونریزي
 ایثنار  هنا، قبرستان فضاي ها،مرثيه و هاگریه شهرها، بمباران شيميایي، هايبمب آمبوالنس،

 او پوسنترها.  و شنعارها  رفنتن،  جبهنه  بنه  هنا آن شنوق  و شنور  و رزمنندگان  هنا، فداکاري و
 بنازان دغل و طلبانفرصت ستاید. هملنينمي را رزمندگان گذشتگي از جان و هافداکاري

 .کشاندمي محاکمه به را بيگلري جهان ابوغالب، مسعود، مانند
 اشزنندگي  مسنير  و شنود مي تحول دچار داستان در هک است شخصيتي فرجام منصور

 شنود مني  حاضنر  اللنه  بنه  عشق دليل به است و فداکاري و ایثار بارز نمونة او. کندمي تغيير
 هن   به معشوق و عاشق دو آن تا بيندازد خطر به را خود جان و برود جبهه به فرشاد جايبه

 جناي بنه  و( بازگشنته  زادگاه به رامشآ براي که) فرجام منصور دکتر از آنکه پس»برسند؛ 
 گلنزار  در او کنه  ايدقيقنه  در درسنت  شنود، مني  شنهيد  و رودمني  جبهه به زادکيان فرشاد
 فرودگناه  از هنا آن هنر دوي  عشنق  اللنه،  و زادکينان  فرشناد  رود،مي گور به اهواز شهداي
 فرجنام  منصور. کنندمي پرواز آمریکا سوتاي مينه ایالت به بعد و استانبول به تهران مهرآباد

 .(1379 بدیع،« )فرشاد به الله رسد،مي بهشت به

                                                           

1. Levy & Naeer 
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 و مسنائل  اسنت بنا   منرتبط  آن ماینة درون و اسنت  اجتمناعي  کنامالً  رماني «62 زمستان»
 دچنار  ننوعي بنه  فصنيح  اسنماعيل . جن  و انقالب از بعد زمان در جامعه و مردم مشکالت
 عظني   تجربنة  این در تا باشد جامفر شخصيت قالب در خواهدمي سویک از. است تعار 

 تنا  باشد جن  باید چرا که خوردمي تأسف ه  درجاهایي اما باشد، داشته سهمي( جن )
 و بخوابند  خناه  در باشند  مفيند  بسيار جامعه براي تواندمي که فرجام منصور مثل شخصي
 کنه  را مردمني  و کنند مي توجيه را خود پایان در. دهد ادامه زندگي به ادریس چون فردي
 انند، مشنغول  دنيادوسنتي  به و ماندند زنده را که کساني و داندمي واقعي شدند عاشق شهيد
 . داندمي مردم از دسته همان جزو نيز را خودش و کندمي نفي

 رئاليستي رمان هر در وي نظر به. کنديمرا مطرح  1گلدمن مبحث قهرمان پروبلماتيک
 یعنني  پروبلماتينک؛  راستين، هايارزش به يپایبند سبب به که دارند وجود هایيشخصيت

 اسنت  پرمشکل و معتر  ،ندهیآيب ،دارلهأمس فردي پروبلماتيک، قهرمان. هستند دارلهأمس
 اینن  تعرینف  در گلندمن . است انساني کيفي و اصيل هايارزش جویاي تباه جهاني در که
 شخصننيت» اصننطالح» :نویسنندمنني گونننهایننن بنندفهمي هرگونننه از پرهيننز بننراي و واژه

 کنه  بنری  مني  کنار  بنه  شخصيتي معناي به بلکه «سازمسأله فرد» معناي به نه را «پروبلماتيک
 و روشنن  آگناهي  تواندنمي که نشدني حل مسائلي برابر در را او هایش،ارزش و زندگاني
 از را رمنان  قهرمنان  کنه  اسنت  ویژگني  اینن  و دهندمي قرار آورد، دست به هاآن از دقيقي
  .(1371 گلدمن،« )کندمي جدا ژیکترا قهرمان
 خنود  تبناه  جامعنة  بنا  مخالفنت  دلينل  بنه  فرجنام  منصور و آریان جالل «62 زمستان» در

 جنن   اینران،  روز آن جامعة با آریان جالل. شوندمي معرفي پروبلماتيک افرادي عنوانبه
-ينمن  هرگنز  و است مخالف انقالب از پس دورۀ سياسي و اجتماعي مسائل و خونریزي و

 انندازي راه بنراي  فرجنام  منصنور . کنند  همگام روزگار آن شرایط و جامعه با را خود تواند
 و کننند نمني  فنراه   بنرایش  را کنار  اینن  شرایط مسئولين اما آمده، ایران به کامپيوتر مرکز

 موضنوع  اینن  بنه  فرجنام  دکتنر . هستند شعارنویسي مشغول فقط اداري محيط در کارمندان
 پرمشنکل،  ،دارمسنأله شخصنيت   دو فرجنام  منصنور  و آرینان  جالل. دارد اعترا  همواره
 .هستند آیندهبي و معتر 

                                                           

1. Problematic 
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 تشریح دوم: . مرحلة۵-1-2
 سياسني،  اجتماعي، ابعاد در فصيح داستاني هايداللت کردنروشن و ارزیابي به مرحله این

 لينت ک تعينين  بنه  مننوط  امنر  اینن  و پردازدمي ادبي آثار خلق بر حاک  اقتصادي و فرهنگي
 مختلنف  هناي جنبنه  آن براسناس  تنا  اسنت  اینران  زمنان  آن بنر  حاک  اجتماعي ساختارهاي

 در .گينرد  قنرار  منورد بحنث   کشنور  و جامعنه  مردم، اجتماعي و سياسي اقتصادي، زندگي
شنده و   آورده اینران  جننوب  شنهرهاي  اوضاع جزئيات و دوره آن تاریخ رمان، جايجاي

 اخبنار . کندمي اعالم جنگي اخبار صورتبه را ایعوق و حوادث گاهي داستان، در نویسنده
 شود.مي رمان جنبة مستند تقویت موجب جنگي مناطق از گزارش و جنگي

 رمان در یافتهاجتماعي بازتاب . ساختار۵-1-2-1
 را اجتمناعي  هناي بنديو صورت ایدئولوژي، ساختارها بازتاب گرا،شناسان ساختجامعه»
 تحنوالت  در را هنا آن فردینت  و نویسنندگان  تواننایي  آنگاه و کنندمي وجوجست متن در

 اجتمناعي  شنرایط  کلينت  و اثر یک کليت بين»؛ (1388 تسليمي،« )دهندمي نشان اجتماعي
 وهيفننة و دارد وجننود اسننتواري{ تننرازيهنن } ارزيهنن  یابنندمنني تکننوین آن در اثننر کننه

 در موجنود  هناي لتدال شناسيروش براي ارزي ه  این تحليل و کشف منتقد گرپژوهش
 .(1391 ارشاد،« )است اثر

 بيشنتر  را هننري  اثنر  و اجتمناع  ساختارهاي همخواني و رمان در جامعه تصویر انعکاس
 ايجامعنه  فصنيح . داد نشان توانمي مایهدرون و شخصيت داستاني عنصر در بررسي هنگام

. شنود مني  ردوا منردم  بر جن  از حاصل هايتنش و فشارها آن در که کندمي توصيف را
 و جنن  . خنورده اسنت   گنره  جنن   مسألة به شانزندگي داستان، محوري هايشخصيت
 فضناي  در و مدرن هاهراً هايخانواده در که است اتفاقاتي با موازي ایران اجتماعي مسائل
 .افتدمي اتفاق هاميهماني
 شنخص  گذشنته  نظنام  در شند؛  ایجاد هاارزش در چشمگيري تحوالت انقالب آغاز با
 سنرمایه  حاک ، نظام به افراد وابستگي ميزان به اجتماعي هايارزش و بود شاه مملکت اول
 نظننام در جامعننه اجتمنناعي سنناختار در کننهدرصننورتي بننود هنناانسننان تحصننيالت ميننزان و

 ،«منا  سياسنت  عنين  منا  دیاننت » ،«نيسنت  جدا سياست از دین» شعارهاي اسالمي، جمهوري
 ارزشني  معيارهناي  نظنام  و گرفنت  قرار محوریت در... و« هاستپابرهنه انقالب ما انقالب»
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 طبقنات  و عادي افراد براي. شد ریزيطرح جدیدي ارزشي معيارهاي و فروریخت گذشته
 در بتواننند  تنا  شند  فنراه   فرصنتي  نداشنتند،  جایگناهي  شاهنشاهي نظام در که جامعه پایين

 دارندگان. کرد پيدا رواج زیستيساده شعارهاي و باشند سهي  کشور ادارۀ و گيريتصمي 
 کنه  هتلني  در کنه  کندمي اشاره رمان در. داشتند بيشتري منزلت جامعه در دیني هايدانش
 دسنت  شدوطبقنه  اهلل و» اسنت؛  سپاه دست در اشدوطبقه ندارد، مسافران براي خالي اتاق
 (.1392 فصيح،) «سپاهه
 را جامعنه  بر حاک  جدید فضاي و هایشانارزش و عقاید مردم، راوي، ،62 زمستان در

 از اسنالمي  انقنالب  سنالگرد  شعار از پر و سرخ و سياه و سبز هايپرچ »کند؛ مي توصيف
 دراز، پناره  طنول  در رودخاننه،  لنب  پنل،  زینر  پنایين . رودمي باال پل دروپيکر و هاستون

 فنروش بسنتني  و عکناس  و بلنه  و چنادري  زن ايعنده  و معلول چند و سالبله سربازهاي
 اذان نزدیکني  نزدیک، جاي یک در بلندگو یک از قرآن تالوت صداي و لولندمي دره 
 . (163: همان« )دهدمي خبر را مغرب
 و منردان  بنراي  ریش داشتن کند.مي پيدا تغيير پوشش، و چهرۀ هاهري شرایط، این در
 نهایت آن ترویج در و شودمي محسوب اجتماعي مقبوليت جزو زنان براي حجاب رعایت
 شنود، مني  کشنيده  تصنویر  بنه  62 زمسنتان  رمنان  در آنلنه  شنود. مني  گرفتنه  کار به تالش
 نگرانني  و تنرس  فضناي  وارد کردن با نویسنده. دارد مرگ بي  هرلحظه که است ايجامعه
 داشنته  جنن   هناي سنال  طنول  در را اینران  جامعنة  فضاي ترسي  قصد رمان، جايجاي در

 در مکنان  و زمنان  کردن مشخص و دقيق جزئيات وارد کردن با کندمي سعي فصيح. است
 و انتظنار  بنا حالنت   کنه  منفني  و تيره جو ترسي  با او. دهد جلوه واقعي را رویدادها داستان،
 مخاطنب  بنراي  را جنن   از ناشني  پيامندهاي  دارد قصد آميخته،دره  داستان افراد تنهایي
. هسنتند  سنفر  لحنا  در و خانمانبي جن ، دنياي در داستان هايشخصيت. کند ترملموس
 بنه  آرینان  جنالل . رودمني  جبهنه  بنه  ادریس. کندمي سفر ایران به آمریکا از فرجام منصور
 از خنارج  بنه  فرشناد  و الله و مری  سرانجام. رودمي جبهه به فرشاد و اهواز به ادریس دنبال
 کنه  اسنت  یارناصنر  دکتنر  تنها. رودمي ابدي سفر به نيز فرجام منصور و کنندمي سفر ایران
 اعتبناري بني  و دنينا  نبودن پابرجا نمایانگر درپيپي سفرهاي این. دارد مشخصي مکان و جا
خاننة   کدخنداي  کسني  داسنتان  اینن  در. اسنت  خانمانيبي 62 مایة زمستانجان»است؛  آن
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« اسنت  اعتبنار بي دنياي ناامن، دنياي. است ناامني الجرم دنيایي تجربة چنين. نيست خویش
  (.1373 فردوسي،)

 سير را هااین که است برنامگيبي و نظميبي دچار فرجام منصور دیدگاه از معهجا
 جامعه به نسبت را خود دین خواهدمي و است بينخوش او اما داند،مي انقالب طبيعي

 .کند ادا

 رمان در یافتهسیاسي بازتاب . ساختار۵-1-2-2
 مسنئولين  آن در کنه  گذرانند مني  را ايتازه دورۀ سياسي، از لحاظ هاي پس از انقالبسال

 بنر  آویختنه  هايعکس و شعارها. اندداده جدید تفکرات و هاچهره به را خود جاي دولتي
 کنه  شنعارهایي . را دارد قبنل  از متفاوت هايارزش و هاآرمان از حکایت شهر، در و دیوار

 .کندمي ترسي  را انقالب آغاز ایدآليستي و انقالبي فضاي
 طنرف بني  را خنود  دارد، نویسننده  به شبيه شخصيتي که داستان ويرا ،«62 زمستان» در
 امنا  نکنند،  دخالنت  هنا شخصيت عقيدتي و سياسي مباحث در کندمي سعي و دهدمي نشان
 و انتقنادي  و دارننيش  هناي عبارت رمان، خالل در و است طنزگونه داستان، در راوي زبان
 از اينمونه آریان جالل. سازدمي ایاننم را او جبهة سياسي آریان، جالل سياسي هايکنایه
 کشنورش  منردم  بنه  امنا  اسنت،  اعتمادبي جدید نظام به نسبت که است انقالب از بعد افراد
 .است وطنش عاشق و ورزدمي عشق

صددرصند   امنا  نيسنتند،  اللهني حنزب  و منؤمن  کندام هيچ داستان، اصلي هايشخصيت
 منری   و فرجنام  منصنور  مثنل  هاصيتشخ از برخي حتي نيستند؛ ه  ضدانقالب و المذهب
 و دوسنتي منيهن  عنرق  نينز  انقنالب و  از قبل زمان در قبوليقابل مذهبي اعتقادات جزایري،
 مذهبي هايسختگيري عملکردها، بيشتر از هاآن دارند. اجدادي و آبا وخاهآب به عالقه

 و مسنتقي   طنور به انآری جالل اند وناراضي هاکشيحق ها،برنامگيبي سياسي، و انقالبي و
 .کندمي یادآوري را مطلب این غيرمستقي 

 بنر  حناک   قوانين و دولتي هايسازمان و هااداره دربارۀ داستان، راوي که توصيفاتي از
 وصنف  در آرینان  جنالل  یافنت. دسنت   نویسنده سياسي گرایش به توانمي کند،مي هاآن

 هننااداره در کننه نيروهننایي .دارد هطنزگوننن و اعتننرا  بننا تننوأم لحننني اغلننب اداري، نظننام
 تخصصني  و بنوده  انقالبني  نهادهناي  عضنو  کنه  هسنتند  نيروهایي اغلب شوند،مي استخدام
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 بندون  و منذهبي  و دینني  موضنوعات  با استخدامي هايآزمون سؤاالت نویسنده به .ندارند
-اعتنرا   لحن با آریان جالل دیگر جاي فرد اعترا  دارد. در تحصيلي مدره با ارتباط

 امتحان در باتجربه و کامپيوتر متخصص دکتر یک اینکه دليل به تنها: »گویدمي گونة خود
 از را او نبایند  نيسنت  یادش را کثيره و استحاضة قليله واجب هايغسل بين فرق ایدئولوژي

 .(426: همان« )ساخت محروم کامپيوتر متخصص سمت
 مقنامي  و پسنت  و شنغل  هنيچ  رهناه  در که هستند ابوغالب مثل افرادي اداري، نظام در
 کارهاي به و است گرم پشتشان و دارند حامياني اما نيستند، خاصي ادارۀ به متعلق و ندارند

 ونقنل حمنل  بعند  و حراسنت  اداره تنوي  اوایل غالب ابو»پردازند: مي کثيفشان و غيرانساني
 زده جا نکارکنا اسالمي جناح نمایندۀ را خودش انقالب از قبل. کردمي کار نفت شرکت

 زده جنا  کارکننان  تصفيه و بررسي هايکميته توي خودشو مدتي تا ه  انقالب از بعد. بود
 از اصالً سياستشونه، با مغایر و کثيفه و خشن خيلي برخوردش و رفتار فهميدند که بعد. بود
 .(93: همان) «کردند بيرونش ه  هاکميته از. کردند برکنارش کار

 و سننودجو افننراد و اسننت ناهماهننن  و نظنن بنني نظننامي ،62 زمسننتان اداري در نظننام
 در فنرد عندالت  مسنعود  و جزاینري  بينژن  بيگلنري،  جهنان  طاعتينان،  هملنون  طلبيفرصت
 دینپل   کنه  کالهبنردار  فنرد عندالت  مسنعود  حتني  و هسنتند  کنار  بنه  مشغول دولتي ادارات

 .  کندمي کار دولت به وابسته شرکت یک در مهندس عنوانبه دارد کشاورزي

 رمان در اقتصادی . ساختار۵-1-2-3
 اسننتان و اسننت جننن  سننال چهننارمين گننذرد،منني آن در فصننيح داسننتان کننه 1362 سننال

 شنرایط،  اینن  در طبيعتناً  و اسنت  دشنمن  هوایي و زميني حمالت درگير مستقيماً خوزستان
 و معلنول  بنرادر  همنه اینن  هاهراً»نيست:  مناسب جن ، درگير کشورهاي اقتصادي اوضاع
 هنا آن براي کار... هستند ه  انقالب و جن  شهداي هايخانواده. کمه کار و هست بيکار
 .(84: همان...« )کمه
 رواج اسنت،  کناذب  مشناغل  از کنه  روهنا پياده و معابر کنار در فروشيدست رمان، رد
 امرارمعنناش طرینق  اینن  از زدهجنن   هناي خنانواده  و جنگني  آوارگنان  از بسنياري  و دارد
 ینک  از کنه  بينن  مي را زیتوني عزیز خيام، رستوران روبروي معلق پل تدس این»کنند: مي

 .(60: همان« )خردمي سيگار فروشدست
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. گينرد مي صورت امن و طبيعي حالت در ه  اقتصادي هايفعاليت و مشاغل از بسياري
 اهواز شهر رمان، در. است هتلداري شده، آورده رمان در که اقتصادي هايفعاليت از یکي
 در گنرفتن  اتناق  براي. وجود دارد ازدحام هاهتل در و است شلوغ هنوز جن ، رایطش در
 هتنل،  متصندي  هملنون  مشناغلي  هنا، هتنل  اینن  در. اسنت  قبلني  همناهنگي  به احتياج هتل

 و اقتصنادي  بنزرگ  هناي فعالينت  از صنحبتي  دارد. در رمنان  وجنود  نيز نگهباني و تلفنلي
 مانع جن  وخي  شرایط رسدمي نظر به. شودنمي نبازرگانا و تاجران فعاليت و هاکارخانه

 .است بوده اقتصادي بزرگ هايفعاليت این

 معنادار . ساختار۵-2
 معننادار  ساختار دارند، پيوستگيه  به تشریح، و دریافت فرآیند در که هایيکليت ميان از
 کنل  کین  بنه  را منتن  کنه  اسنت  ايکنننده تعينين  عامل معنادار ساختار. است نگريجهان و

 و اندیشنه  انسنان، . اسنت  کرده ابداع گلدمن را معنادار ساختار مفهوم .کندمي بدل منسج 
 رسنيدن  براي انسان، عمل هر و است دارمعني همه او رفتار و احساسات عواطف، او، تفکر
 یعنني  آورد؛ دسنت  بنه  شدهمطرح براي مسألة معنادار پاسخي تا کوشدمي و است هدفي به

 منسنج   و معننادار  سناختار  ینک  صنورت بنه  را شاناندیشه و رفتار خواهندمي هاانسان همة
 معينني  اجتمناعي  گروه اعضاي همة که شودمي نزدیک هدفي به که معنا بدین»درآورند؛ 

 کنه  اسنت  منسج  ساختار صورتبه ساختارها این و( 1392 گلدمن،« )دارند گرایش بدان
 و طبقنات  ذهنني  سناختارهاي  بنا  و سنازند يم را اجتماعي طبقه و گروه نگرش و بينيجهان
 رفتنار  کنه  یافنت دسنت  منسنج   ساختار به توانمي صورتي در تنها و اندارتباط در هاگروه
 شود. هماهن  اجتماعي طبقة یا گروه رفتار با افراد
 بنه  را اینران  تناریخ  از مهن   زمنان  و دوره یک و است تاریخي رمان یک «62 زمستان»

 کنند مني  زندگي دوره آن هايانسان با رود،مي جن  درون ننده بهخوا. گذاردمي نمایش
 ینک  تنهنا  کتناب،  اینن . کنند مي احساس وجود تمام با را جن  هايتلخي و رنج و درد و

 تأیيندي  مهنر  و نشانه این و است ایران تاریخ بحراني مقطع یک از برشي بلکه نيست، رمان
 سناختارهاي  بنا  بایند  آثنار » که است معتقد دمنگل که طورهمان. دارد اثر معنادار و مه  بر

 متقابنل  رابطنة  نينز  و( 1376 ،1پاسکادي« )شوند مرتبط اجتماعي و تاریخي واقعيت بنيادین

                                                           

1. Paskadi 
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 آن در «62 زمسنتان » کنه  فراگيري ساختار فرهنگي و سياسي اجتماعي، هايجنبه با اثر این
 تناریخي  ینک سنند   صنورت بنه  و باشد ماندگار که شودمي باعث شده، بازآفریني ساختار
 تکنویني  گرایني سناخت  بنيادین فرضية»و نقد شود. از دیدگاه پاسکادي  بازخواني همواره

 از و معين وضعيتي به بامعنا پاسخي دادن براي است کوششي انساني رفتار هر که است این
« اسنت  شنده واقنع  آن بنر  عمل که موضوعي و عمل فاعل ميان تعادلي ایجاد رهگذر همين

 .(56: همان)
 داسنتان  اینن  فصيح اسماعيل چرا که شودمطرح مي سؤاالت این فرضيه، این به توجه با
 چيسنت؟  از او نگرانني  و انندوه  کنرده؟  انتخاب نوشتن براي را موضوع این چرا نوشته؟ را
 ایجناد  فصنيح  آرمنان  دارد؟ را شنرایط  و اوضاع به اعترا  قصد رمان این نوشتن از او آیا

 بنراي  را ايآیننده  چنه  و اندیشند مي چگونه کشورش مردم مورد در ؟است تعادلي چگونه
 دارد؟ دوست مردم

 دور ازبنه  و آسودگي در کشورش خواهدمي. است وطنش عاشق فصيح، اسماعيل
 منردم  او. ببينند  خنونریزي  و جنن   در را کشورش ندارد دوست. ببرد سر به تشویش
 دل شننوند،منني شننهيد کننه شننورک جوانننان و نوجوانننان بننراي و دارد دوسننت را ایننران
 جنن   وقوع با اما بزنند، رق  را آیندۀ ایران توانستندمي که جواناني براي سوزاند؛مي
 اینن  نوشنتن  بنا  فصنيح . اسنت  ناراحت خوابند،مي خاه خروارها زیر و شوندمي پرپر
 و اسنت  کثينف  او نظنر  بنه  کنه  جنگني . زنند مي فریاد جن  را به خود اعترا  رمان،
 .شودنمي دیده آن در ثبتيم وجههيچ

 از رفتارهنایي  دارنند،  خودشنان  بنا  داسنتان  هناي شخصيت که دروني هايکشاکش در
. اسنت  هدفمنند  و معننادار  هنا آن ذهنني  سناختار  به توجه با یک هر که دهندمي بروز خود

 رفتنار  آن که است معني این به بلکه نيست، کار آن بودندرست  معني به «معنادار» عبارت
 ننه  کند،مي رفتار خود ذهني ساختار به توجه با و است پذیرتوجيه فرد، خود براي مشخص
 در دادن جان و شهادت مورد در( فرجام منصور) داستان قهرمان مثال، طوربه. آن با متضاد
 را کناري  همنان  سنرانجام  او و افتدمي او جان به مرگ به عشق و شودمي کنجکاو حق راه
 رفتنار  اینن  بنا  فرجنام  منصور. رودمي مرگ استقبال به و اوست هدف و اندیشه که کندمي

 بنا  منرگ  کنه  دهند مي را پيام این آریان به اوست ذهني ساختار از برآمده که خود معنادار
 چننين اینن  آرینان  جنالل  بنه  نامنة خنود  وصيت در او. دارد دوست زندگي از بيشتر را عشق
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 و الکنل  بنوي  ايذره تنو  قنول  بنه  و جمعاسحو با هوشيارم، و سال  من جالل،» :نویسدمي
 بنين  در منرگ  احتمناالً  و درد ه  آینده در. دارم درد کمي. نيست نفس  روي مخدر مواد
 ینا . است مرگ عشق فقط. نيست ه  منطقي و دليل. است واال زندگي این امروز اما است؛
 .(1392 فصيح،.« )..عشق مرگ
 سناختار  بنه  توجنه  بنا  کنند و نمني  دره را شهادت آریان مفهوم جالل او، برعکس اما
 اینن  بنه  آفتنابي  صنبح  در کن مي فکر» :دهدمي ادامه زندگي به و کندمي رفتار خود ذهني
 شنهيد  بنرود  شنود  بلند آیدمي دلش مدرسة ابتدایي بله یک چطور خدا، زیبایي و قشنگي
  .(374: همان« )شود

 هماهنگي داستان قهرمان فردي هايارزش و جامعه بر مسلط هايارزش ميان رمان، در
 بنود،  جنن   بحبوحنة  در کنه  دوره آن اینران  در «شنهادت » مفهنوم . دارد وجود ساختاري
 جامعنه،  بنا  همگنام  نينز  فرجنام  منصنور . بودنند  منورد احتنرام   شهيدان و بود عميق مفهومي
 شمارد.مي محترم را مردم هايارزش و مفاهي 
 از مهمني  جنبنة  اینن  کنه  دارد وجنود  مگونيه نيز ادبي ساختار و اجتماعي ساختار بين

 توجنه  تمنام  او. است فه قابل و روان و ساده فصيح، اسماعيل زبان. است ساختار معناداري
 خوانننده  و اسنت  مخاطب به رمان پيام رساندن او قصد و کرده مفهوم اداي صرف را خود
 واقعنة  تنرین مه  ،تحميلي جن  که طورهمان. بردنمي معنایي و لفظي هايوخ پيچ در را

 وقنوع  چگنونگي  و داسنتان  محتنواي  بنه  توجه نيز جن  زمان در است ایران معاصر تاریخ
 و زبنان  خواسنتار  دوره آن اجتمناعي  سناختار  و بنود  توجنه قابنل   بيشتر داستان، در حوادث
 .بود لفظي هايپيليدگي و هادرگيري دور ازبه و ساده نوشتة
 سناختار  دروني تضادهاي با تنگاتن  پيوندي ترتردهگس ساختار پویایي» گلدمن نظر به
 رمنان  سناختار  درون تضنادهاي  تضادها، این از منظور .(1376 نعير، و لووي« )دارد نخست
 امنري کنه  -مدرنيتنه   اندیشة بازسنازي  دارد؛ تضاد وجود مدرنيته و سنت مفهوم ميان .است
 بنا  و دارد قنرار  بمبناران  زینر  کنه  اهنواز  واحنوال اوضاع با آمده ایران به آن خاطر به فرجام
 مينان  .اسنت  مدرنيسن   بازسازي با متعار  -هستند جانبي مسائل درگير فقط که هایيآدم
 دو مغناطيسني  هناي قطنب  تحنت  اینران » دارد؛ تضاد وجود مذهبي و شاهنشاهي ابرنهاد دو

 همناهنگي   بناه  ابرنهناد  دو اینن  وقتني . منذهبي  ابرنهناد  یه. شاهنشاهي ابرنهاد یه... ابرنهاده
 .(1392فصيح، ) «باالس ایران دارند،
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 فصنيح . انند فرهنن   دو بين گيرکرده هایيانسان فصيح، روایت محوري هايشخصيت
 را داسنتان  شناخت راه متمایز، شخصيت گروه وارد کردن دو با رمان پردازيشخصيت در

 گروهني  و ندولتيا و حکومت با همگام و موافق گروهي است؛ کرده هموار خواننده براي
 دو اینن (. داسنتان  اصنلي  هناي شخصنيت ) اینران  در آمنده پيش اوضاع و شرایط از ناراضي
 طنرز  گفتنار،  در هنا ارزش در تفناوت  بنر  عنالوه  و دارنند  قنرار  یکندیگر  با تضاد در گروه
 .دارد وجود تقابل نيز هاآن هاهر و پوشش
 ناهمناهنگي . یدگومي سخن عشق از فرجام منصور است، مرگ از صحبت جا همه وقتي
 فرجنام،  منصور ميان تضاد است؛ داده شکل را داستان تضاد اطرافش هايآدم با عاشق انساني
 اینران  بنا  نيرو است از سرشار و است آمده ایران به کامپيوتر مرکز اندازيراه براي که انساني
 هنا ر را اصنل  کنه  سيستمي و است جن  درگير سرگذاشته، پشت را انقالب تازه که 60 دهة
 محنيط  با مرکز اندازيراه براي فرجام منصور نيات و اهداف ميان. است فرع دنبال به و کرده

 اسنت،  خود طرح اجراي براي متخصص نيروي دنبال به فرجام منصور. کار تضاد وجود دارد
 .  گذارندمي او اختيار در تخصص بدون کارمندان اما

 بنين  تضاد دادننشان  براي نویسنده فرجام تضاد وجود دارد. منصور و آریان جالل بين
 آرینان،  مشنوش  فکر و آشفته ذهن و فرجام منظ  و تميز ذهن نمایاندن و شخصيت دو این
 منصنور  موضنع  مينان  .کنند مي ترسي  منظ  هميشه را فرجام منصور شخصي وسایل و اتاق

 و اسنت  مانندن  و زنندگي  خواسنتار  کينان  فرشناد  کيان تضاد وجنود دارد.  فرشاد و فرجام
 در کنه  ابوغالنب  ماننند  سنودجویاني  کند. مينان مي انتخاب را مرگ و رفتن فرجام، منصور
 هناي  آدم بنا  کننند مني  هلن   نفوذشان در انقالب به توجه با و اندگرفته قرار مذهبي پوشش

 و سنفاه  منردي  ابوغالنب، . تضناد وجنود دارد   (رمنان  محوري هايشخصيت) غيرمذهبي
 مينان  اینن  و اسنت  پاه و درستکار زني شایان، مری  کهدرحالي است آدمکش و رح بي
 افنراد  از دسنته  ینک  نمایندۀ هاشخصيت از یک هر. دارد وجود درگيري شخصيت دو این

 .هستند روز آن جامعة

 نویسنده اجتماعي طبقة . تعیین۵-3
 دارد اهمينت  اثر آفرینشگر و فاعل طبقة تعيين اثر، یک ساخت بررسي براي گلدمن نظر به
 طبقنة اجتمناعي   کردنمعين . بررسي کرد هنرمند طبقة اجتماعي با را اثر نگريجهان دبای و
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 امکنان  اینن  طبقات، این ذهني ساختارهاي و اجتماعي طبقات به نگريجهان پيوند دادن» و
 اثنر  دربنارۀ سرشنت   را نظریة جامعي تا آوردمي فراه  رمان شناسيجامعه نویسندۀ براي را

« دارد بينان  دقيق ايشيوه به را اجتماعي تعيين و کند معين را هنري نشآفری فاعل بپروراند،
 .(1381 پاسکادي،)

 طبقنة  و گنروه  ینک  و هسنتند  هانگريجهان خاستگاه اجتماعي طبقات گلدمن، از نظر
 خنود  کنه  نویسننده  و دهند  شکل را ذهني ساختار و بينيجهان تواندمي که است اجتماعي
 مننعکس  آثنارش  در را آن و بخشند مي انسجام بينيجهان ینا به است گروه این از عضوي

 یا اجتماعي گروه یک تاریخي وضعيت که دارد قصد گلدمن» گویدمي 1ایگلتون. کندمي
 «دهند  نشنان  شنود، مني  تبندیل  ادبني  سناخت  بنه  اشبينني جهنان  طرینق  از که را طبقه یک
 .(1358 ایگلتون،)

 شهري روشنفکر و باال به رو متوسط بقاتط جزو نویسنده فصيح، زندگينامة به توجه با
 از برخني  کنه  اسنت  شنده  در آمریکا باعنث  فصيح زندگي از هایيسال شدن سپري. است

 قالننب در 62 زمسننتان در کننه شننود فصننيح سرشننت جننزو غربنني فرهننن  هنناي ویژگنني
 پرسنت منيهن  و روشننفکر  فردي فصيح، اسماعيل. است پيداکرده نمود کامالً ها،شخصيت

 نيسنت، امنا   منذهبي  و اللهني حنزب  فنردي . ورزدمني  عشنق  کشنورش  ردمنان م بنه  و است
 از از یک سو و مذهبي -ایراني رسوم و عقاید گفت توانمي. نيست ه  دینبي و المذهب
 اینن  نموننة  انقنالب،  اواینل  در. اسنت  کنرده  رخنه او وجود در غربي فرهن  دیگر، سوي
 جامعنه  مرفنه  طبقنات  جنزو  معمنوالً  که رروشنفک هايانسان. بودند جامعه فراوان در هاآدم

 برایشنان  چنندان  اینران،  در انقنالب  وقنوع  و کردنند مني  سنفر  خنارج  کشورهاي به بودند،
 و انقنالب  رویندادهاي  به نسبت اجتماعي طبقة این بينيجهان ،«62 زمستان». نبود خوشایند
 .است جن 

 زنندگي  با ارتباطبي آن، پيامدهاي ذکر و جن  به فصيح انتقادي رویکرد و بينيجهان
 داسنتان  قهرمنان  گفنت  توانمي فصيح، زندگينامة به توجه با. نيست وي تجارب و شخصي

 اسنتادیار  سمت با 1359 سال در فصيح اسماعيل. است فصيح اسماعيل خود( آریان جالل)
 در اشمسنکوني  مننزل  تخرینب  دلينل  بنه  بعند از آن  و شند  بازنشسته آبادان دانشکدۀ نفت

                                                           

1 . Eagleton 
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 او همسنر  اولنين  ،1کمبل آنابل ه  فصيح واقعي زندگي در. کرد مهاجرت هرانت به آبادان
 بنر  عمينق  تنأثيري  همسنرش  جنوانمرگي  و آنابل به فصيح عشق. رفت هنگام زایمان از دنيا

 معشنوق  شندن  کشنته  و جنن   بنه  نسنبت  اشبدبيني. گذاشت هایشنوشته و وي روحيات
 ناخواسنته  و خواسنته  کنه  اسنت  همسنرش  منرگ  از متنأثر  همه تصادف، در فرجام منصور
 .شودمي دیده اثر این در بازتابش
 اسنتاد  دو و هنر  جننوب  در اینران  نفنت  ملني  شنرکت  کارمنند  دو هنر  آریان، و فصيح
 دو هنر  شنده و  بازنشسنتگي  بنه  مجبنور  تحميلني  جنن   شنروع  بنا  و هسنتند  اهواز دانشگاه

 داده ادامنه  آمریکنا  در را تحصيالتش نویسنده اینکه دليل اند. بهداده دست از را همسرشان
 او ماننند  نينز  او محبنوب  هناي شخصنيت  داسنتان  در کردهمي سفر خارجي کشورهاي به و

 جزاینري  مری  مادر اصالت. تحصيلکردۀ آمریکا است و شدهبزرگ فرجام منصور. هستند
 نتيجه توانمي پس .کنندمي سفر آمریکا به فرشاد و الله و مری  آخر در و است آمریکایي

 مننزل  تخرینب  چنون  هنایي علنت  معلنول  جنن ،  بنه  فصنيح  انتقنادي  رویکنرد  کنه  رفتگ
 آبناداني  و مقایسنة روننق   سنابقه و  سال 19 با نفت شرکت از شدن بازنشسته و اشمسکوني
 .است جن  زمان هايویراني با جن  از قبل شهرآبادان

 (نویسنده دیدگاه) نگری. جهان۵-4
 کنه  دانند مني  آثناري  را ماندگار آثار او. است مه  اربسي گلدمن از نظر نگريجهان مفهوم
 ارزش معيارهناي  تنرین مهن   از یکني  و باشنند  هانگريرسانندۀ جهانانسجام به و کنندهبيان
 اجتمناعي  طبقنة  و گروه نگريجهان ميزان چه به اثر در که شود بررسي که است این ادبي
 گلندمن،  نظنر  بنه  .اسنت  بنوده  فنق مو آن بينان  در چقندر  هنرمنند  ینا  نویسننده  و شنده  بيان
 تنهنا  نگنري جهنان . شنود مني  احسناس  و دینده  واقعيتي آن با که است ايشيوه نگريجهان
 نگنري جهنان  اسنتثنایي،  فنرد  و است اجتماعي طبقة و هاگروه به متعلق و نيست فرد نگرش
 از گرفتنه نشنأت   فنردي،  نگنري جهنان »دیگنر   بيان به. بخشدمي تحقق ناخودآگاه را گروه
 آن، عامنل  و جامعه عرصة جمعي، گيريشکل جایگاه آنکهحال است؛ جمعي نگريجهان
 .(1392 طهماسبي،« )است یکدیگر با افراد ارتباط

                                                           

1 Campbell, A. 
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 توانند مني  خنود،  جامعنة عصنر   افنراد  از فنردي  عننوان بنه  فصيح نگريجهان در دقت
 حنث ب در .باشند  عصنر  آن اجتمناعي  مسنائل  از برخني  بنه  دستيابي در مناسبي راهگشاي

 از رمنان  در اصنيل  هناي ارزش وجنود . است توجه شایان هاارزش و مفاهي  نگري،جهان
 اسنماعيل  ذهنني  ساختار در هاارزش به توجه و آیدمي شمار به ساختاري وحدت عناصر
. آینندمني  شنمار  بنه  نگننريجهنان  بحنث  هناي مقولننه از داسنتان  هناي شخصنيت  و فصنيح 
. نمایدمي برجسته اثر این در عشق رستي،د و راستي شجاعت، شهادت، چون هایيارزش
 بنه  ضندارزش  ناراسنتي  و دروغ و منرگ  از ترس بازي،دغل خونریزي، و جن  چنانکه
 .رودمي شمار
 جنالل، . دارد حضنور  آریان جالل جس  در فصيح اسماعيل روح ،62رمان زمستان  در
 رفتنار  و عقينده  فصنيح  کنه  نمایند مني  طوراین اما دارد، همراه به را نویسنده عقاید و افکار
 و بينان  را حقنایق  کنه  اوسنت  زبنان  از و دادهجاي  فرجام منصور فکر و ذهن در را صحيح
 بنراي . ترسند مني  منرگ  از و اسنت  متنفر جن  از آریان جالل. کندمي قضاوت را مسائل
 فنداکار  و ایثارگر فرجام منصور و دهدنمي انجام کاري اما سوزاند،مي دل کشورش مردم
 که کاري. کند فدا را جانش شودمي حاضر عشق پاه مفهوم و وطن خدا، خاطر به. است
 هناي بخش فصيح اسماعيل گفت توانمي در واقع. دهد انجام تواندنمي هرگز آریان جالل
 جنالل . اسنت  داده تجلي آریان جالل و فرجام منصور در را خود وجودي متقابل و متضاد

 و دارد دوسنت  را او فصنيح  کنه  است شخصيتي منصور و است نویسنده افکار و شخصيت
 .باشد او همانند خواهدمي

 گیرینتیجهبحث و 
 لوسنين  تکنویني  سناختارگرایي  هناي مؤلفنه  براسناس  62 زمسنتان  رمان پژوهش، این در

 او جامعنة  و فصنيح  زنندگي  دورۀ با 62 زمستان رمان موضوع. است گلدمن بررسي شده
 و فشنارها  آن در که کندمي توصيف را ايامعهج ،62 زمستان در فصيح. دارد هماهنگي

 داسنتان  راوي از لحاظ ساختار سياسي، .شودمي وارد مردم بر جن  از حاصل هايتنش
 در کنند مني  سنعي  و دهند مي نشان طرفبي را خود دارد، نویسنده به شبيه شخصيتي که

 طنزگوننه  ،داستان در راوي زبان اما نکند، دخالت هاشخصيت عقيدتي و سياسي مباحث
 آرینان،  جالل سياسي هايکنایه و انتقادي و دارنيش هايعبارت رمان، خالل در و است
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 که است انقالب از بعد افراد از اينمونه آریان جالل. سازدمي نمایان را او سياسي جبهة
 ورزدمي عشق کشورش مردم به که است فردي اما است، اعتمادبي جدید نظام به نسبت

  .است نشوط عاشق و
 دارنند،  خودشنان  بنا  کنه  درونني  هايکشاکش در داستان هايشخصيت 62در زمستان

 و معننادار  هنا آن ذهنني  سناختار  بنه  توجنه  بنا  ینک  هر که دهندمي بروز خود از رفتارهایي
 تضنادهاي  بنا  تنگاتنن   پيونندي  معننادار و گسنترده   سناختار  گلدمن نظر به. است هدفمند
تنرین آن  براساس تضادها شنکل گرفتنه اسنت. مهن      62ستان دارد. رمان زم ساختار دروني
در ذهن  فرجام که منصور مدرنيته بازسازي اندیشة. است مدرنيته و سنت مفهوم ميان تضاد
 دو درگينر جنن  اسنت در تضناد قنرار دارد. تضناد مينان        که اهواز واحوالاوضاع با دارد

 پنردازي شخصنيت  در فصنيح . سنت هاي داستان ااز دیگر تقابل مذهبي و شاهنشاهي ابرنهاد
 و حکومنت  بنا  همگنام  و موافنق  گروهي -متمایز  شخصيت گروه دو ساختن وارد با رمان

 بنا  تضناد  در هنا را آن -اینران  در آمنده پيش اوضاع و شرایط از ناراضي گروهي و دولتيان
 است.داده  قرار یکدیگر
 و دارد اهمينت  اثنر  نویسنندۀ  طبقنة  تعينين  اثر، یک ساخت بررسي براي گلدمن نظر به
 بنا  فصنيح  اسنماعيل  زندگي. کرد بررسي خالق آن اجتماعي طبقة با را اثر نگريجهان باید

 او ذهنني  دغدغنة  جن  مفهوم دليل همين به و عجين کشور متعدد هايانقالب و هاجن 
 فارسني  رمان وارد را شهري مناسبات و است شهري متوسط طبقة برخاسته از بود. وي شده

 و جامعنه  افتنادگي عقنب  باعث را جن  و است کشورش پيشرفت خواهان او. کرده است
 کنه  اندنویسنده متفاوت وجودي ساحت دو آریان جالل و فرجام منصور .داندمي ویرانگر
 آن پيامندهاي  و جن  بررسي نویسنده در این رمان به .کنندمي بازي نقش پنهان و آشکار

 منردم  از محوري هايشخصيت. پردازدمي غربي کردۀتحصيل و روشنفکر طبقة دیدگاه از
. اسنت  شنده  ادغنام  هنا آن شخصنيت  در اسالمي -ایراني و غربي فرهن  و اندتحصيلکرده

 بنر  فنراوان  تناثيري  بينني دارد؛ اینن جهنان   جن  به نسبت منفي دیدگاه رمان این در فصيح
 دارد.   گيري و تکوین این رمانشکل

 تعارض منافع
 تعار  منافع ندارم.
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