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 چکیده

شمسی به  40سبک ادبیّات داستانی معاصر است که آثار او از دهۀ اسماعیل فصیح یکی از نویسندگان صاحب
تحمیلی با چند اثر ارزشمند، دین خود را به دفاع مقدّس ادا کرد. داستان چاپ رسیده است. او با وقوع جنگ 

مسائل آن  ترین آثار او در زمینۀ دفاع مقدّس است که به دلیل دید انتقادی نسبت بهیکی از برجسته 62زمستان 
استان و ... در ها، فضای دروزگار اهمّیت زیادی پیدا کرده است. اّما این داستان به خاطر نوع روایت، شخصیّت

 -است. در پژوهش حاضر، با روش تحلیلیشناسی، فرهنگ و ... نیز قابل بررسی های روانشناسی، جامعهزمینه
های فرهنگی در پردازش و پرورش بررسی و نقش مؤلّفه 62توصیفی، بازتاب فرهنگ عامّه در داستان زمستان 

هد که نویسنده بیشتر از عناصر فرهنگ معنوی مانند زبان، دها نشان میعناصر این داستان تحلیل شده است. یافته
ادبیّات، سنن و باورهای عامیانه بهره برده، هرچند ازعناصر فرهنگ مادی مانند معماری، خوراک و پوشاک نیز 

پردازی، معماری، آداب و رسوم و باورهای عامیانه در غافل نبوده است. همچنین، پوشاک و ادبیّات در شخصیّت
 سزایی داشتند.ها در لحن این داستان نقش بهویژه کنایات و مَثَلزی و زبان بهفضاسا

 
 .62: فرهنگ عامّه، داستان، اسماعیل فصیح، زمستان کلیدواژه

 
 . مقدّمه1

دگرگون شدن »، ادبیّات جنگ پدید آمد. 1359ور شدن آتش جنگ میان ایران و عراق در پایان تابستان سال با شعله
توان گفت تقریباً هیچ ای را در دستور کار ادبیّات قرار داد؛ چنانکه میزندگی و حیات جامعه بر اثر جنگ، مسائل تازه

ها نوشتند، گروهی مصائب جنگ آفرینی. برخی در ستایش حماسهای نسبت به جنگ و پیامدهایش غافل نبودنویسنده
و تأثیر آن بر زندگی مردم عادی را در آثار خود بازتاب دادند و بعضی نیز خاطرات دیگران را با تخیّالت خود آمیختند 

نویسنده  258بیش از  1373تا  1359که از سال هایشان منعکس کنند، به طوریو سعی کردند تلخی جنگ را در نوشته
های دشمن، آشفتگی در مناطق های سربازها در بازداشتگاهها، عملیات نظامی، شکنجهاز زندگی روزانه در جبهه

های پدید آمده میان مهاجرین و مردم زده و تعارضها، آوارگی مردم جنگها و ویرانیغیرنظامی، جنگ شهرها و کشته
داستان کوتاه دربارۀ  1160، بیش از 1370های . تا آغاز سال(889: 3: ج1377)میرعابدینی، « شهرهای مهاجرپذیر نوشتند

جنگ تحمیلی در مطبوعات چاپ شده که نویسندگان عمومًا صادقانه و خالصانه و گاه با نگاهی منتقدانه، به بیان 
و داستان بلند رمان  33داستان بلند چاپ شده،  210اند. در همین زمان از مجموع قریب به احساس خویش پرداخته

رمان و داستان بلند با دیدگاه مثبت به مقولۀ جنگ  33مورد از این  21اند که به طور مستقیم به موضوع جنگ پرداخته
رمان و داستان بلند با موضوع  8اند. در چهار مورد دیگر نوعی نگرش حدّ وسط و بینابینی وجود دارد و تنها در پرداخته

ای نو برای . به طور کلّی، جنگ و مضامین مرتبط به آن، عرصه(85: 1388)حنیف، ه است جنگ با دید منفی برخورد شد
آزمایی کنند و آثار نویسندگان جوان و باتجربه ایجاد کرد تا بر حسب استعداد و توانایی خود در این میدان طبع
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فرسایی کرده و در این زمینه قلمارزشمندی از خود به یادگار بگذارند. یکی از نویسندگان باتجربه و صاحب سبک که 
 آثار ارزشمندی بر جای گذاشته، اسماعیل فصیح است.

فصیح از نویسندگان باتجربۀ ادبیّات دفاع مقدّس است. او اوّلین داستانش را در دوران دانشجویی در آمریکا نوشته      
نویسی دانشجویان دانشگاه ی جایزۀ دوم داستانبه زبان انگلیس« خاله توری»است و در همین ایّام با نوشتن داستان کوتاه 

به چاپ رسانده است. بعدها از  1347مزوال را به خود اختصاص داد و اوّلین رمان خود را با نام شراب خام در سال 
مهمترین آثار او در  (128: 1383فرد، )رشیدیطرف شرکت نفت برای تکمیل تحصیالت خود مجدداً به آمریکا رفت. 

های داستانی از ُبعد ویژگی 62رمان زمستان »است.  62ع مقّدس، داستان ثریا در اغماء و داستان زمستان زمینه دفا
. عالوه بر (217: 1382)میرصادقی،« شودترین و موثرترین اثر او محسوب مینسبت به دیگر آثار اسماعیل فصیح، قوی

نظران ویژه فرهنگ عامّه نیز قابل ستایش است. صاحبههای گوناگون فرهنگ بعناصر داستانی این اثر در بازتاب جنبه
ای از کردارها و فرهنگ، به  مجموعههای مختلف آن نظرات زیادی دارند. از جمله، دربارۀ فرهنگ، محتوا و بخش

به . فرهنگ (51: 1380)آشوری،  شودسازند، گفته میرسند و بافت زندگی بشر را میباورها که از راه جامعه به ارث می
دست بشر از مادۀ طبیعی فرهنگ مادی شامل همۀ وسایل و ابزارها و آنچه به»شود: دو بخش مادی و معنوی تقسیم می

ها، ها، باورها و اندیشهدانند و فرهنگ معنوی شامل ارزشها و فرایند ساخت و ساز آنها را میشود و شیوهمی ساخته
فرهنگ معنوی،  (114: )همان، «است.های ذهنی انسان گرفته شدهاز فراوردهها و همۀ آنچه که آداب و سنت ها، دین،فن

المللی فولکولور گرفته شده که از دو جزء  فرهنگ عوام از کلمۀ بین»دهد فرهنگ عامه یا فرهنگ توده را تشکیل می
Folk  وLore های بندیتقسیم نظران برای فرهنگ عامّه. صاحب(35: 1382)محجوب، « به معنای دانش عوام است

است: الف: عرف فولکلور یا فرهنگ عامه را به سه شاخۀ اصلی تقسیم کرده اند، از جمله؛ بیهقی،گوناگونی ارائه کرده
و عادات؛ خرافات، اعتقادات و باورها پیرامون آسمان، زمین و ... . ب:آداب و رسوم اقشار مختلف جامعه؛ مناسک، 

)بیهقی، ها و ... . ها و ترانهها، تصنیفها، متلها، مَثَلا و ... . ج: ادبیّات عامّه؛ داستانهشماری و تقویم جشنمشاغل، گاه

استفاده شده است. پژوهش حاضر  با هدف  62های فرهنگ عامّه در داستان زمستان . تقریباً از بیشتر بخش(21: 1368
پردازش عناصر داستان صورت گرفته است؛ بررسی بازتاب و انعکاس فرهنگ عامیانه و کارکرد آن در پرورش و 

بنابراین در این پژوهش، به دو پرسش بسامد فرهنگ عامّه در این داستان و نقش و کارکرد آنها در پرورش عناصر 
 62ای بر روی داستان زمستان توصیفی و با روش کتابخانه -شود. این پژوهش به صورت تحلیلیداستان پاسخ داده می

 انجام شده است.
 

 . پیشینۀ تحقیق2
ای های عامیانهاست، از جمله: فرهنگهای بسیاری در زمینۀ فرهنگ عامّه و ادبیّات دفاع مقدس صورت گرفتهپژوهش
( 1390) یدارمیتماست. برای نمونه: ها و مقاالتی که در این پژوهش استفاده شده و در منابع مقاله ذکر شدهو کتاب

ها و مراسم، نییآ انه،یعام یهاهنر انه،یه، ادبیّات عامفرهنگ عامّ  ینظر یمبان ،یمدانش عمو ایفولکلور  فیتعر ضمن
 ۀفرهنگ عام یفمعرّبه  انهیعام یو بناها یمحل یهاها، لباسیت، بازفتوّ نییآ اد،یها و اعها، جشنشیها و گوزبان

است در دهیه پرداخته و کوشمختلف ادب عامّ هایانواع و گونه ی( به بررس1396) یذوالفقار؛ استپرداخته انیرانیا
اثر از شش  نیفراهم کند. ا زین یعلم ۀو مطالع قیتحق یالزم را برا یهانهیاطالعات و دانش ادب عاّمه، زم یۀکنار ارا

ای ادبیّات عامیانه به عنوان سرآغاز ادبیّات کودک بررسی ( در مقاله1348شکوه )است؛ شده لیتشک مقدمه کیبخش و 
های شهرکرد را بررسی و تحلیل ( در پژوهشی فرهنگ مردم در افسانه1383هاشمی دهکردی ) است؛تحلیل کرده و

های اخیر به رشتۀ تحریر های بسیاری در سالها و پژوهشاست و ... . در حوزۀ ادبیّات جنگ نیز کتابکرده
شناختی نقد کتاب به رشتۀ را در باب روش وادبیّات جنگ و موج ن( کتاب 1382است، از جمله: تندروصالح )درآمده

نسل ( نیز، در کتاب 1384است؛ زاهدی مطلق )های آن پرداختهتحریر درآورده و به چیستی جنگ و آثار و مشخصه
کندوکاوی پیرامون ادبیّات داستانی ( در کتاب 1388است؛ حنیف )به مباحث مختلف ادبیّات جنگ نظر افکنده باروت
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بیگی است؛ حسننظران قرار دادهدار با صاحبوگوهای هدف، اساس پژوهش خود را بر گفتسجنگ و دفاع مقدّ 
 است و... .رمان در حوزۀ جنگ اهتمام داشته 54، خالصه و تحلیل هایش به معرفیجنگ و رمان( در کتاب 1392)

وهابی دریاکناری و همکاران  ها و مقاالتی نگارش شده است، از جمله،نیز پژوهش 62دربارۀ داستان زمستان       
بررسی کردند و نشان دادند که در داستان  62(، در پژوهشی پروتوتایپ را در دو رمان زمین سوخته و زمستان 1396)

که در داستان زمین سوخته از از پروتوتایپ طبقاتی و زندگی خصوصی نویسنده استفاده شده در حالی  62زمستان 
(، در پژوهشی تطبیقی مضمون جنگ در 1395استفاده شده است؛ فارسیان و پاکدل )پروتوتایپ طبقاتی و تاریخی 

و سفر به انتهای شب را بررسی کرده و نتیجه گرفته که این دو داستان در زمینۀ زبان هجوآمیز،  62داستان زمستان 
(، 1394وت دارند؛ میرزایی )پرستی با هم تفاهای شهادت، فداکاری، مهینقهرمان، نوع روایت با هم مشترک و در زمینه

از منظر نقد ساختگرای تکوینی لوسین گلدمن بررسی کرده و نشان  را 62شناسی داستان زمستان در پژوهشی جامعه
دهد. بر اساس جستجوی نگارندگان، هیچ داده هر شخصّیت با توجّه به طبقۀ اجتماعی خود دربارۀ مسائل نظر می

یافت نشد، بنابراین در پژوهش حاضر، بازتاب فرهنگ  62کرد آن در داستان زمستان پژوهشی دربارۀ فرهنگ عامّه و کار
های فرهنگ عامه در پرورش و پردازش شود، سپس نقش و کارکرد مؤلّفهعامیانه در این داستان بررسی و تحلیل می

 عناصر داستان در رمان بررسی و تحلیل شده است.
 

 . معرفی نویسنده و خالصۀ داستان3
در تهران به دنیا آمده است. به گفتۀ خود او، بچۀ چهاردهم یا شانزدهم خانواده بوده  1313عیل فصیح در اسفندماه اسما

شود. دوران ابتدایی را در مند میدهد. از بچگی به کتاب خواندن عالقهاست. در دو سالگی پدر خود را از دست می
کند و مدرک دیپلم را در رشتۀ طبیعی در نی دوّم، سپری کیدبستان عنصری تهران مصادف با پایان گرفتن جنگ جها

رود و در کالج ایالتی )ش( به آمریکا می 1335کند. با معاف شدن از خدمت سربازی، در سال دبیرستان رهنما اخذ می
انتانا مزوال شود. پس از آن مدرک لیسانس ادبیّات انگلیسی را از دانشگاه ممانتانا موفق به اخذ درجۀ لیسانس شیمی می

رود و میگردد. پس از آن به دانشگاه میشیگان کند. در همان دانشگاه موفق به دیدار ارنست همینگوی میدریافت می
)ش( با  1342گردد. در سال کاره رها کرده و به ایران باز میکند، امّا درس را نیمهلیسانس را شروع میدورۀ فوق

شود. در آید و روانۀ اهواز و آبادان میبه استخدام شرکت نفت درمی مساعدت نجف دریابندری و صادق چوبک
نویسی را در شرکت های گزارشگیرد. همچنین دورهدانشکدۀ صنعت نفت آبادان تدریس زبان انگلیسی را بر عهده می

 ماهتیر 25 اسماعیل فصیح بعد از اینکه از شرکت نفت بازنشسته شد در (128: 1383فرد، )رشیدیکند. نفت برگزار می
. از اسماعیل فصیح آثار بسیاری به یادگار در بیمارستان شرکت نفت تهران به دلیل مشکل عروق مغزی درگذشت 1388

(، دل کور 1347های او شامل: شراب خام )توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد. دستۀ اول رمانمانده است که می
(، فرار فروهر 1369( شهباز و چغدان )1366) 62(، زمستان 1363(، ثریا در اغما )1359(، داستان جاوید )1351)
(، 1376(، طشت خون )1376(، کشته عشق )1375(، پناه بر حافظ )1373(، اسیر زمان )1373(، باده کهن )1372)

(، در 1379ای به دنیا )(، نامه1377(، الله برافروخت )1377(، کمدی تراژدی پارس )1377بازگشت به درخونگاه )
هایی است که از فصیح به چاپ رسیده از (؛ دستۀ دوم مجموعه داستان1381( و گردابی چنین حایل )1379انتظار )

( و 1366ها )(، برگزیده داستان1357های دیگر )(، عقد و داستان1353(، دیدار در هند )1349جمله: خاک آشنا )
ها، ماندن در وضعیت آخر، های فصیح است که شامل: وضعیت آخر، بازی(؛ دستۀ سوم ترجمه1369مادهای مشوّش )ن

درمانی و شکسپیر. داستان زمستان نامه، خودشناسی به روش یونگ، تحلیل رفتار متقابل در رواناستادان داستان، رستم
دهد، اعتبار می 62آنچه به رمان زمستان ». در واقع، شودترین آثار این نویسنده محسوب مییکی از برجسته 62

های جنگ و کشت و کشتار و خصوصیّت انتقادی و افشاگرانۀ آن است. انتقادی به تلویح و گاه به تصریح از فاجعه
زی دانم چه چیمی»فصیح دربارۀ دلیل نگارش این داستان گفته است:  (217: 1382)میرصادقی، « اوضاع و احوال اجتماعی.

را بنویسم. ... از دست رفتن زندگی من در آبادان ... و زندگی آبادان. چون دیدم باغبان من  62مرا مجبور کرد زمستان 
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توانم ام و میاش معلول. اینها را من دیدهاش شهید شد و یک بچهکرد، یک بچهکه در ته حیاط خلوت زندگی می
 (218: 1373)گفتگو با اسماعیل فصیح، « های خودم.. مثل بچههای مطرود درون من هستندبگویم، آبادان و بچه

گزارش سه سفر جالل آریان، استاد بازنشستۀ شرکت نفت آبادان است. آریان  62: داستان زمستان خالصۀ داستان    
ور هم شود. منصدهد. در همان سفر اوّل با دکتر منصور فرجام آشنا میاین سفرها را از تهران به اهواز انجام می

خواهد برای شرکت نفت در اهواز مرکز آموزش کامپیوتر دایر نماید. در ایامی که جالل آریان و منصور فرجام در می
شوند و همچنین شاهد حمالت هوایی عراق به اهواز و آثار خرابی جنگ رو میها و حوادثی روبهاهواز هستند با آدم

شود و برای رهایی او از دست شخصی به نام ابوغالب، او را به عقد هستند. مهندس آریان با خانم جزایری آشنا می
ندش سفر کند. دکتر منصور فرجام بعد از آورد تا از این طریق مشکل او حل شود و بتواند به اروپا نزد فرزخود درمی

ا الله جهانشاهی که به رود تا او بمدتی متحّول شده و مرکز کامپیوتر را رها کرده و مخفیانه به جای فرشاد به جبهه می
تازگی مادرش را از دست داده، همراه با مریم جزایری با پاسپورت فرجام از ایران و جبهه فرار کند. سرانجام فرجام 

سپارد و پسر معلول خدمتکار شود و مهندس آریان او را به اهواز آورد و به جای فرشاد به خاک میدر جبهه شهید می
کند و همراه درحالی که معلول شده و یک دست و یک چشمش را از دست داده، پیدا میقدیمی خود در آبادان را 

 برد.خود به تهران می
 

 62. فرهنگ عامّه و داستان زمستان 4
ویژه فرهنگ مردم خوزستان استفاده کرده است که از هر فرصتی برای بیان فرهنگ، به  62فصیح در داستان زمستان 

ها، پوشاک(، آداب و رسوم ی گوناگونی چون فرهنگ مادّی )معماری، غذاها و نوشیدنیهادر ادامه در قالب بخش
)سوگواری، ازدواج، هنرها(، ادبیّات عامیانه )اشعار عامیانه، مَثَل و کنایه(، زبان عامیانه )واژگان عامیانه، فحش، نفرین( 

ها در یان پژوهش نیز نقش هر کدام از این مؤلّفههایی بررسی و تحلیل شده است. در پاو باورهای عامیانه با ذکر نمونه
 پردازی، لحن، فضاسازی بررسی شده است.  پرورش عناصر داستان مانند شخصیّت

 

 عناصر مادی فرهنگ 4-1
شود و شامل ساختمان، معماری، های محسوس و ملموس فرهنگ گفته میفرهنگ مادی به همۀ عناصر و پدیده

ها، ، معماری، غذاها، داروها، نوشیدنی62شود. مهمترین عناصر مادی داستان زمستان و ... میابزارهای کار، لباس، غذاها 
 لباس و پوشاک است که در ادامه بررسی شدند.

 

 معماری 4-1-1
شود. پرویزی های مهم فرهنگ عامّۀ در میان هر ملّتی محسوب میها یکی از جلوهمعماری و نحوۀ بنای ساختمان

بینی خاصی پدید نیامده باشد. معتقد است: هیچ اثر بزرگ معماری در جهان وجود ندارد که بر اساس اندیشه و جهان
های شهر اهواز بار معماری و سبک سنتی معماری سازهچند   62فصیح در داستان زمستان  (81 -82: 1388)پرویزی، 
 کاری و ... را با دقّت توصیف کرده و از این بخش مهمّ فرهنگ غافل نبوده است:بری، منبتمانند گچ

های خیلی قدیمی های ظریف رنگی. کف پارکت اتاق پوشیده از قالیچهکاری با شیشههای منبت* درها و پنجره    
و کاشان با بزم شاهان و شاعران، و دو دیوارکوب ابریشم اصفهان با طرح زرتشت و فروهر و تخت نائین، اصفهان 

 (20: 1366)فصیح، اند. ... ناکجمشید، که همه در سایۀ روشن اتاق، شبیه ارواح مات و کمی کابوس
* دو ساختمان سه طبقۀ قرینه و مشابه، که به اندازۀ سیصد چهارصد متر زیربنا دارند، با ظاهری از آجر بهمنی     

های زیبا و های هاللی پنجرههای تزئینی، در باالی باغ قرار دارند. طاقسفید شیک، سنگ مرمر سفید در پایین و ستون
دهد که با با آن نمایی شبیه بناهای سنتی و قشنگ ایرانی میرنگی لبۀ باالی ساختمان از دور ای کاشی هفتهرّه

 (107)همان: انداز طبیعی دشت باز اطراف عجین شده باشد. چشم
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 ها و داروهاغذا 4-1-2
ها و غذا و شیوۀ گردآوری و یا تولید آن، شیوۀ فرآوری آن، چند باره خوری غذا، مکان و زمان صرف غذا، ارزش»

ها روایی و ناروایی خوردن و نوشیدن، همراه خوری و تنها خوری، تابوهای مربوط به خوراکی هنجارهای مربوط به
های آن، های مربوط به آن و ابزارهای خوردن نوشیدن و باالخره کنسرو کردن غذاها و شیوهو شایست و ناشایست

 -207: 1391قمصری، هادی و سالمی)فر «شوند.اموری فرهنگی هستند که به وسیلۀ فرهنگ نظارت، کنترل و مدیریت می

کباب، قورمه سبزی، قلیه در این داستان غذاهای ایرانی بسیاری توصیف شده است از جمله: کباب بره، جوجه (206
میوه، ششلیک، چلوخورش فسنجان، قلیه ماهی، ماهی شیر، برنج سفید و سوپ و ساالد، ساالد اُلیویه، ساالد فصل، آب

 ح داروهای محلی چون عنبر نصارا، سنبل طیف، نبات داغ و ... را نیز در داستانش آورده است:پلو و ... . فصیسبزی
سبزی، قلیه ماهی شیر، با برنج سفید و سوپ و ساالد و مخلفات. * شام حسابی و مطبوعی است. خورش قورمه    

 (85: 1366)فصیح، 
پز و سبزیجات. نوار موسیقی زمینی آبهمراه سیب * شام چلوخورش فسنجان است و دوجور ساالد و ماهی تو فری   

 (188)همان: دهد. تری میآلود حال و نوای قابل تحملایرانی و شعر حافظ هم هست که به شب غم
* خانوم همین امشب یه خورده عنبر نصارا و سنبل طیف دم کنن بخورن، ببین چطور میشه. اگه خوب شد که شد    

ادبی میشه یه خورده گرد پشکل ماچه االغ بجوشونن و سر و دماغ و ل سرخاب پنبه و بیاگه نشد فردا شب چند مثقا
 (98)همان: گلوشون و بخور بدن. 

 

 لباس و پوشش 4-1-3
یکی از مقوالت مهم در فرهنگ هر ملّتی، پوشاک است که با توجه به شرایط جغرافیایی و محیطی، اوضاع سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، مذهبی و آداب و رسوم حاکم بر آن جامعه، دارای تنوّع و گستردگی متفاوتی است. لباس و پوشش 

ها هم در این داستان لباس اعراب خوزستان و بسیجیلباس رسمی است و گاهی  62های داستان زمستان اکثر شخصیّت
 توصیف شده است: 

ای است، با مانتوی گشاد، یک جفت شلوار بلند پاچه گشاد سیاه، و مقنعه که کشیده شده تا روی * زن مسن و ریزه    
 (46: 1366)فصیح، ابروانش. 

همان: )کنند. ها حراست میسرشان توی خیابانعّقال دور * همان ناطورهای عرب با کت و دشداشۀ بلند و چفیه    
76) 
گاباردین و بلوز سفید برفی * منصور فرجام کنار من ایستاده و قد بلندش با کُت اسپرت امریکایی و شلوار سادۀ   
خورد. ایتالیایی اشرافی، به صحنل مرگ و میر و شیون نمی_گرد و عینک دودی و صورت جوان و تیپ شرقییقه

 (153)همان: 
 

 عناصر معنوی فرهنگ 4-2
شوند های فرهنگی که قابل لمس و قابل اندازگیری با موازین کمی نیستند، عناصر فرهنگ معنوی محسوب میمؤلّفه

که شامل آداب و رسوم، عقاید و باورها، ادبیات، زبان و ... است. مهمترین عناصر معنوی فرهنگ در داستان زمستان 
 ا و آداب و رسوم است. ، ادبیّات، زبان، باوره62

 

 آداب و رسوم 4-2-1
های مختلف، در شناخت آداب و رسوم، بخش مهمّی از فرهنگ معنوی یک مّلت است که در بررسی آنها از دیدگاه

ها و جشن»هایی چون توان در انواع سنتمبانی فرهنگ عاّمۀ آن مّلت اهمیّت بسیار زیادی دارند. آداب و رسوم را می
های ملی ها و مراسم تعزیه و سوگواری، اعیاد و جشنها، انواع میهمانیها و پوششها، پخت و پز، لباسزیها، باآیین

. شناخت (18: 1390داری، )تمیم« های اجتماعی، ایام مهم سال و... مشاهده کردها، بزرگداشت شخصیتو مذهبی، شادمانی
، با اینکه اکثر 62ها در ادبیّات ملل گوناگون اهمیّت زیادی دارد. فصیح در داستان زمستان جایگاه و ارزش این سنت
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های نخبه و کارکنان شرکت نفت و دانشکدۀ نفت هستند، اما از هر فرصتی برای بیان های داستانش انسانشخصّیت
اهواز استفاده کرده است. فصیح در این داستان آداب و سنن سوگواری  ویژه مردمآداب و رسوم و سنن مردم عامه، به

 و ازدواج را چندین بار با جزئیات توصیف کرده است:
 

 سوگواری 4-2-1-1
ویژه سنن سوگواری اقوام ساکن خوزستان هم فصیح در این داستان دربارۀ سوگواری و آداب و سنن مربوط به آن، به

نشینند و ضمن سخن گفته است. او از سبک زنان عرب خوزستانی که اطراف قبر می به صورت گذرا و هم به تفصیل
سپاری، شیون و زاری و ... سخن کنند؛ و از سننی چون غسل میّت، نماز میّت، خاکخواندن اشعاری گریه و زاری می

 گفته است:
های خوزستانی و عرب د، و به سبک زنانبوشهری دور قبر دایره زدههای چادری فامیل و دوست و آشنای ننه* زن    

گوید و دار ولی دردناک میکنند. یه نفر چیزی به آوای آهنگاند و شیون میزاری و عزا، زبان گرفتهدر مراسم گریه
شود. چند مرد و زن عرب هم کمی دورتر دهند که به ضجّه ختم میهله سر میکنند و هل هل هل هلبقیه شیون می

 (153: 1366فصیح، )ارند. همین منظره را د
خانه، نماز مّیت، مراسم جنازۀ این خانم تنها مانده از بیمارستان، بردن به غسّال* به هر حال آن روز، تشییع    

های توانست بر گردان هر روزۀ هر یک از صحنهها، و مخلفات، میها و توی سر و سینه کوبیدن زنسپاری، شیونخاک
ها و سوز و گدازهای اللۀ جوان ها و مشت مشت خاک قبر را توی فرق خود ریختن... اما گریه روزمرۀ این ایام باشد.

 (294همان: )درد دیگری دارد. 
 

 ازدواج 4-2-1-2
فصیح در این داستان، با وجود جنگ و حمالت موشکی به شهر اهواز و برگزاری ساده مراسمات عروسی، برخی از 

ا به صورت مختصر در داستانش آورده است، از جمله از جهیزیه و مراسم عقد آداب و رسوم این بخش از فرهنگ ر
 سخن گفته است:

اهلل مجید، هزار تومن نقد و دوتا اش یک جلد کالماند و مهریه* خواهر کوچک عزیز زیتونی را شوهر داده     
 (117: 1366فصیح، )سیلندرگاز است. 

* یک گوشۀ میز غذاخوری بساط چای و شربت و کیک و شیرینی است ـ مثالً به صرف عصرانه. گوشۀ دیگر     
های اهلل مجید و آینه و اللۀ کوچک. وسط میز، یک گلدان کریستال پایه بلند. شاخهسوزنی ترمۀ قشنگی پهن است با کالم

مریم جزایری، خانم عطا جزایری است، با الله جهانشاهی ها بجز من و بلند هم هست. مهمانمینا و گل مریم و رُز ساقه
و دکتر فرجام. آقای عاقد هست، با یک محضردار آشنا، والسالم. بعد از صرف چای و شیرینی، اول دکتر و محضردار 

ها و قرار و مدارها کنم تا تمام حرفکنند. شرایط ساده و روشن است و من صب میبا هم یواش یواش صحبت می
ه شود و مقرر شود. نه خیلی زیاد، ولی تا حدی شبیه منتظر شدن در مطب داندانپزشکی است تا نوبت برسد گذاشت

شود، ها گفته میکند؛ بلهگیری کند و بعد پر کند. بعد باالخره آقا خطبۀ عقد نکاح دائم را جاری میدکتر دندانی را جرم
های ما هم رساند و در شناسنامهدر دفتر خودش به ثبت می چیز راشود و آقای محضردار هم همهها شیرین میدهان

 (255همان: )کند. ... وارد می
 

 هنر عامیانه 4-2-2
اندیشی، هیچ تکّلف و در نهایت سادههنر عاّمه یعنی تجلّی ذوق و فکر و احساس انسان عامی، به صورت آثار هنری، بی»

گرایی و اندیشه جمعی استوار است. البته چنین نیست که هنر عامّه متّکی بر سبکی نباشد و مکتبی هنری که بر واقع
ماً غیر مدوّن و اغلب سینه به سینه از گذشتگان به روزگار ما رسیده نشناسد، بلکه منظور این است که هنر عامّه عمو
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را نداده  62البته شرایط جنگی خوزستان اجازۀ بازتاب هنرهای عامیانه در داستان زمستان  (91: 1390داری،)تمیم« است.
 رفته است:ها در بیرون شهر اهواز در کنار چادرهایشان سخن و فقط یک بار از رقص و ساز و آواز کولی

های واحدهای تفکیک در جادۀ آغاجاری، و بعد زنیم و آتشهای شهر می* بعد از شام با ماشین دوری تا بیرون     
 (33: 1366فصیح، )کنیم. ها را در چادرهایشان تماشا میرقص و ساز و آواز کولی

 

 ادبّیات عامیانه  4-2-3
ایست کرده نیست و مجموعهمخلوق ذهن مردم با سواد و تحصیل»د که در مقابل ادبیّات رسمی، ادبیّات توده قرار دار

. (103: 1384)جعفری، « ها، سحر و جادو، طب عامیانه و ... استالمثلهای عامیانه، نمایشنامه، ضربها، قصهاز ترانه
د و تضمین بقای هر شود که ضمن ایجاد انسجام و اتّحاادبیّات توده یکی از عناصر مهمّ فرهنگی هر مّلت محسوب می

مرزهای ادبیّات فولکلور و »شود. با وجود این، ملّت، ریشه و شالودۀ اصلی ادبیّات رسمی آن ملّت نیز محسوب می
اند ای که این دو نوع از ادبیّات در سطحی وسیع و گسترده از یکدیگر متأثر شدهگونهادبیّات سنتی بسیار سیال است، به

. در دورۀ معاصر، ادبیّات شفاهی با (5: 1384)سیپک،  «خیص آنها از یکدیگر دشوار استو بدین سبب گاهی اوقات تش
سرعت زیادی به ادبیّات رسمی وارد شده است و بخش عظیمی از آن توسط نویسندگان و شاعران مکتوب شده است. 

گیری از نویسان موفق با بهرهننویسی در ایران شکلی تازه به خود گرفت و نویسندگان و داستااین روند با آغاز داستان
ادبیّات شفاهی ضمن جذب مخاطبان عامّه، زمینۀ ماندگاری ادبیّات شفاهی را نیز فراهم کردند. ادبیّات شفاهی در 

که حجم بسیار زیادی از ادبیات شفاهی و عامیانه وارد ادبیّات های بعد نیز همین روند را ادامه داده است تا جاییدهه
 های دفاع مقّدس شده است.ویژه داستانهدفاع مقّدس، ب

 

 های عامیانهاشعار و ترانه 4-2-3-1
ها به مثابۀ بخش عظیم از فرهنگ عاّمه، شایستۀ تحقیق و پژوهشند؛ چرا که زبان حال مردمند و دقیقًا بازگوکنندۀ ترانه»

های ت عامّه، با دقت گردآوری و با روشهای ادبیّازوایای در محاق افتادۀ زندگیشان. از این رو، اگر همچون دیگر بخش
فصیح در داستان  (5: 1389)معصومی، « افزایند.اش میعلمی تجزیه و تحلیل شوند، بر دانش بشر دربارۀ تاریخ اجتماعی

توان آنها را به چهار بخش تقسیم کرد: بخش اول که بیشترین بسامد را بار از شعر استفاده کرده که می 25، 62زمستان 
د اشعار مشهور شاعران بزرگ ادبیّات فارسی چون حافظ، سعدی، فردوسی و نظامی است. سپس سرودها و دارن

اند و از های مربوط به جنگ و انقالب بسامد دارند. بخش سوم اشعاری است که در قالب شعر نو سروده شدهنوحه
ادبیّات توده و عامیانه است که بسامد شاعران معاصر ادبیّات فارسی است. بخش چهارم اشعاری محدود که مربوط به 

 بسیار کمی دارند: 
کس/ دد و دامت * اال ای آهوی وحشی کجایی؟/ مرا با توست بسیار آشنایی ... /دو تنها و دو سرگردان دو بی     

 (73: 1366فصیح، )کمین از پیش و از پس .../ بیا تا حال یکدیگر بدانیم/ مراد هم بجوییم ار توانیم .... 
 (360همان: )* یک بیت خمسۀ نظامی: منتظران را به لب آمد نفس/ حضرت جرجیس به فریادرس.      
 (362همان: )* صالح کار کجا و من خراب کجا/ ببین تفات ره از کجاست تا به کجا.      
  (430همان: )* اگر جای منصور بر دار نیست/ چرا عشق از او دست بردار نیست.      
ام/ به کهکشان، به بیکران، نشانیم/ .../ نگاه کن / که من کجا رسیدهکشانیم/ فراتر از ستاره میه پر ستاره می* به را     

 (321همان: )به جاودان... 
* آندم که بریدند لب تشنه سرش را/ دل جای دگر، دیده به جای دگرش بود/ زخمی که به تن داشت ز شمشیر      

 (154همان: )اشت ز مرگ پسرش بود. و سنان بود/ داغی که به دل د
ای آرام/ به جبهه تا شوم اعزام/ روم جبهه/ نگیرم لحظه* مگیر مادر سر راهم/ رسید صبرم بسر آخر/ که دارم می    

 (201همان: )روم جبهه. که دارم می
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های دیگه ریختند/ رد/ سگاش تا م* سگی اومد تو مطبخ/ یه تیکه نونو دزدید/ آشپز اومد با کفچه/ کوبید تو کله     
 (372 -373همان: )سگ مرده را خاک کردند/ رو سنگ قبرش کندند... 

رویم/ بهر والی عشق او/ بهر والی رویم، رو به خدا می* سوی دیار عاشقان/ سوی دیار عاشقان/ رو به خدا می    
 (267همان: )رویم. رویم، به کربال میعشق او/ به کربال می

ت از شرف/ بسوی جبهه رو کنیم/ عروج و اعتالی خود/ ز جبهه جستجو کنیم/ مرگ بر امریکا/ مرگ * پی حفاظ   
 (54همان: )بر امریکا. 

ها/ مرگ بر امریکا/ مرگ بر امریکا. گر/ زنیم در وطن صال/ برای فتح کربال/ پیش بسوی جبهه* به رغم خصم فتنه   
 (55همان: )

ام، مادر ای مادر، مادر ای مادر... ای مادر، مادر ای مادر ... کفن شده پیراهن دامادیام، مادر * گریه مکن در شادی   
(327) 

شود ایران/ از این * شدم من گر به خون غلطان/ شدم من گر به خون غلطان/ نخور غم مادر ناالن/ گلستان می   
 (393همان: )ها که شد پرپر. ها که شد پرپر/ از این گلگل

 

 َثلم 4-2-3-2
ها و ترین اندرزبینیم که حکیمانهیکی از آثار و مظاهر دانش یا فرهنگ عوام است که با کمی تعمّق می»المَثَل ضرب
تواند موضوع کتاب بزرگی در ادبیّات، ها به تنهایی میها، که اغلب هر یک از آنها و پر مغزترین کنایهترین بذلهشیرین

آهنگ خالصه شده و به رار گیرد، در یک جملۀ کوتاه، در عین حال بسیار خوشاالجتماع و ... قاخالق، اقتصاد، علم
است که حّقاً با گرانبهاترین گوهر جهان قابل ای بزرگ برای ما به وجود آوردهای پربار و سرمایهاین طریق، گنجینه

کوتاهی »هایی از جمله ود شباهتنظران میان مثل و کنایه به دلیل وج. بسیاری از صاحب(2: 1369)امینی، « برابری نیست
ها کنایه»که تفاوت قائل نیستند؛ در حالی (130: 1387)ذوالفقاری، « و ایجاز؛ رواج و شهرت؛ دووجهی بودن کنایه و مثل

ساخت کنایات بر مجاز به لحاظ ساخت، کاربرد، نقش دستوری و معنی و محتوا با مثل تفاوت اساسی دارند: ژرف
های ها اغلب استعاره تمثیلی هستند که هر یک از کلیدواژهها بر تشبیع و استعاره است؛ مثلمثلساخت است اّما ژرف

آوری، هشداردهندگی و کاربردهایی از این قبیل دارند، امّا ها اغلب جنبه اندرزی، دلیلآن استعاره از چیزیست؛ مثل
نی، رسایی و فصاحت دارند، اّما کنایات فاقد آن ها موسیقی درونی و بیروکنایات معادل یک مفهوم هستند؛ اغلب مثل

نامه هستند و حکم ها مورد و مضرب دارند، امّا کنایات فاقد مورد و مضرب هستند؛ کنایات مدخلی از لغتهستند؛ مثل
دری ای کامل را دارند؛ کنایه مصای را دارند که به نهاد نیاز دارد، اّما امثال مستقل هستند و حکم جملهگزاره جمله

ترین . زبان فارسی یکی از غنی(130)همان: « ای است قابل تبدیل به مصدراست قابل تأویل به جمله، امّا مثل جمله
های دنیا از لحاظ فراوانی َمثَل است. استفادۀ درست از مََثل در کالم ادبی، ضمن آراستن کالم، نشان از خالقیّت و زبان

هایی هستند که از ادبیّات بار مَثَل به کار رفته است که اکثر آنها مَثَل 11،   62هوش نویسنده نیز هست. داستان زمستان 
شود. فصیح در این داستان نشان داده های عامیانه نیز در این داستان دیده میاند؛ البته مَثَلرسمی وارد فرهنگ عامّه شده

 رد:که عالوه بر فرهنگ رسمی بر فرهنگ عامیانه جامعه هم تسلّط کافی دا

 (103: 1366فصیح، )* امان از آش لیلی/ ماستش کم بود آبش خیلی.    
 (293همان: )* در امر خیر حاجت هیچ استخاره نیست.    
 (71همان: )کشد. الهی فال زینب راست باشد. * دکتر یارناصر نفس بلند دیگری می   
 (370همان: )گیره؟ کنه کمتر میارس مین سگی که زیاد پدونیم. ولی، عزیز، مگه نشنیدی گفته* ما نمی   
 (230همان: )اندازم که دیوار موش نژاد امریکایی دارد موش هم گوش دارد. * من یادش می   

 

 کنایه 4-2-3-3
 توانهای بیان است که در گفتار عامّۀ مردم و امثال و حکم رایج در زبان ایشان، فراوان میترین راهکنایه از طبیعی»
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تواند جدولی برای حدود آن تعیین کند. جستجو در امثال و گاه نمیهای علمای بالغت، هیچبندییافت و تقسیم
. ما هم در این پژوهش، (148: 1366کدکنی، )شفیعی« کندهای رایج در زبان مردم، این موضوع را به خوبی روشن مینکته

بودیم؛ امّا با پیروی از تعاریف و توضیحاتی که حسن ذوالفقاری در رو با مشکل تعیین حدود و ثغور کنایه و مَثَل روبه
ایم. با وجود این، هنوز ها را از هم تفکیک کردهالمثلها و ضربآورده است، کنایه« المثلتفاوت کنایه با ضرب»مقاله 

کنایه »م ذکر شده از جمله: ها جنبۀ کنایی دید و بالعکس. برای کنایه تعاریف دیگری هتوان در بسیاری از مَثَلهم می
در لغت به معنی ترک تصریح است و در اصطالح به معنی ذکر ملزوم و ارادۀ الزم یا ذکر الزم و ارادۀ ملزوم است. 

« داند که اراده شود از آن معنی اصلیش با جواز ارادۀ معنی اصلی در حین ارادۀ الزمالبالغه آن را لفظی میصاحب معالم
. کنایۀ یکی از عناصر جذاب زبان عامیانه است که نویسندگان ادبیّات دفاع مقّدس هم از آن غافل (110: 1387)ذوالفقاری، 

های فعلی هستند. این عبارات کنایی به کالم های بررسی شده از نوع عبارتنبودند. اکثر کنایات به کار رفته در رمان
معنایی بار عاطفی و احساسی کالم را هم افزایش دهند و عالوه بر کشش و انعطاف نویسندگان ارزش بالغی می

های توان آنها را به دو بخش تقسیم کرد: کنایهدهند. فصیح در این داستان بسیار از کنایه استفاده کرده است که میمی
ها نشان اند. این کنایههای ادبی که از متون ادبی اخذ شدهعامیانه که از زبان مردم کوچه و بازار گرفته است و کنایه

های فصیح در این دهد که نویسنده عالوه بر زبان کوچه و بازار بر متون ادبی سنتی نیز مسلّط است. بیشتر کنایهمی
 های فعلی است:داستان از نوع کنایه

 (428: 1366)فصیح، . صورتش عین گچ مرده استرنگ کشید و ته* سیگار می    
 (25همان: ) نرود. اینها آبتون تو یک جو* پس شاید با     
 (12همان: ) .یعنی بخشکی شانسکند. گردد و به من نگاه می* منصور فرجام برمی    
 (14همان: ). زنهپرنده پر نمیپرسم هتل به این بزرگی دوتا اتاق خالی ندارین؟ * می    

جلوی پاش قالی قرمز شده ...  * در اینجا استقبال گرم و شایانی از طرف ادارۀ امور مسافرت و تجهیز پرسنل ازش    
 (17همان: ) ن، چه جور.انداخته

 (22)همان: . ایما ریگ ته جوییم. شما ریشهترسی؟ * شما که نمی    
 (51همان: ). پوستم کلفت شدهتون قوی و خوبه. بینم روحیه* خوشحالم که می    
 (102همان: ) .جالل اهل رفتن قاطی مرغا بود* پس کاش این     
 (114همان: ). یه پاش اینجاست یه پاش تهرونه. ولی یه خروار اسفند رو آتیش داره* اون رفته تهران. اون خوبه،     
 (121همان: ). جونم به لبم رسیدهکم * من خودم هم دیگه کم    
 (172همان: ) !سبزیزر اومدی قورمه* میگم     
 (175همان: ). پیه موشکم به تنت بمال* پس     

سوزی هم آش دهنپردازیم که چندان * به شرح و مقایسۀ پیشرفت و پسرفت در کارهای خودمون در اهواز می    
 (178همان: ). نیست

 (316همان: ). کشجانماز آب* مدام یه گوشه خزیده، لب گزیده.     

 (361همان: ). قلمکار استکه یک کاسۀ آش شله* فقط کلیۀ تو است     
 (423همان: ). شناسدکه سگ صاحبش را می* او رفته، به جایی رفته     

 

 . زبان عامّه4. 2. 4
شوند و به همان سرعت متولّد میها بهزبان عامیانه فرودست است، اما بخش ابداعی زبان است. در این بخش واژه

رو، تغییرات های تازه نیاز دارد تا دیگران را گیج و غافلگیر کند. از اینمیرند. این نوع کاربرد همیشه به واژهسرعت می
گیرد. این زبان پویا و پرشتاب و همیشه تازه و یلی تند صورت میهای سطح پایین جامعه خزبانی در میان گروه
ناپذیر است و تعبیرسازی در آن نظم و قاعدۀ روشنی ندارد. تعبیرهای زبان عامیانه پررنگ، بینیغافلگیرکننده و پیش
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تعیین »یانه معتقد است: دربارۀ مرز زبان عام( 7: 1378). نجفی (253: 1391)فتوحی، گنانه است آمیز، طنزآمیز و شوخبذله
ها اگر محال نباشد بسیار دشوار است و به هر حال امری نظری و ذهنی است و در عین حال مرز ثابتی ندارد مرز آن

زبان عامیانه تنها منحصر به لغات و ترکیبات نیست، بلکه بسیاری »همچنین، « و پیوسته در معرض تغییر و تحوّل است.
نویسان پوشیده مانده یا نادیده گرفته شده است، عیار و حتی زبان ادبی، که غالباً از دید فرهنگهای زبان ماز معانی واژه

 (. 9)همان: « نیز باید جزو زبان عامیانه شمرده شود
 

 واژگان عامیانه 4-2-4-1
منظور از واژگان عامیانه، واژگانی است که در تداول عامیانه کاربرد دارند و در زبان فارسی معیار معادلی دیگر دارند 
مانند: دم دست، درهم، کیپ، شنگیدن. البته میان لغات عامیانه و معیار در زبان فارسی مرز دقیقی وجود ندارد تا بر 

. بنابراین مبنای واژگانی (6: 1366نژاد و ثروت، )انزابیدقیق بازشناخت  های هر یک را به طوراساس آن بتوان مصداق
ها و اصطالحات ابوالحسن نجفی است. فصیح در این، از واژه« فرهنگ فارسی عامیانه»عامیانه در این پژوهش کتاب 

است که مردم کوچه  اش از اصطالحاتیهای محلی استفاده نکرده است و اکثر واژگان عامیانهمربوط به زبان و گویش
نویسی و حذف واژگان کنند. برخی از این واژگان بار معنایی کنایی نیز دارند. برخی دیگر، از شکستهو بازار استفاده می

 اند:و اصطالحات معیار درست شده
 (4: 1366یح، فص). خرپولم تونیم اول بریم یه جا یه درینک خنک و شام بزنیم، بعد همونجا از یکی بپرسیم. من* می    
 (8)همان: . پلکیمیجا م* تشریف نبردین خارج؟ فعالً همین    
 (32)همان: بزنم ...  گوگیجهخواد برم یه خورده توی شهر خاطراتی اهواز قدم * دلم می    
 (34: )هماناالسالمی، جنب گاراژ بسته، تنها مغازۀ دیگری است که اندک نوری دارد. قدیمی کوچک شیخ دواخانۀ*     
 (56) نمیدارن؟ نیگر شون نمیکنن.گوید: اما بستری* اولی می    

)همان: و دروغ میگه و از شیطنت دست ورنمیداره.  سوسه میادکنم ابوغالبه که پشت سر من یواشکی * من فکر می    
120) 
 (125همان: )کردم. رادیو گوش می داالم دیمبویدیم* نه، بیدار بودم، داشتم به     

، و صفحۀ بیست و هفت و بیست و هشت در انتظار گودو هنوز منگیهای سحر، بین خواب و بیداری و * دمدمه    
 (142)همان: زنم. میخرغلت 

 (189)همان: باشد.  بازیژامپرتیتواند در حال * دکتر چیز زیادی نخورده، فکر نکنم، بنابراین نمی    
 (290همان: )سر هم کنم اما دالرش گیر نمیاید.  چندرغازو این و بفروشمتونم حاال ماشینم* من می    
 (352همان: )نکرده باشم.  زابرات* سالم، منصور خان. امیدوارم از خواب خیلی     
سر تلفن نشسته چهارچنگولی دهد، انگار کنم. تقریباً بالفاصله جواب می* از اتاق خودم به خانم جزایری تلفن می    

 (405)همان: است. 
 (424)همان: . زنندتمرگند، زر نمینمی* عاشقان یک گوشه     

 

 فحش و دشنام 4-2-4-2 
شدۀ خود عاجز و هایی است که از گرفتن حقوق ضایعهای تخلیه کردن احساسات انسانفحش و نفرین یکی از راه

سخن ناشایسته و ناالیق گفتن و در تداول عاّمه فحش و دشنام و ناسزا مترادفات و معموالً به »درمانده هستند. 
)طباطبایی،  «کندگویی کردن و فحاشی نمودن و هجا و فحش و دشنام و سقط گفتن داللت میگویی کردن و بیهودههرزه

ویژه فرهنگ عاّمۀ ها از فرهنگ مردم به. این مؤلّفه ارتباط عمیقی با فرهنگ هر جامعه دارد؛ زیرا اکثر دشنام(52: 1381
های شود. گرایش نویسندگان ادبیّات داستانی به فرهنگ عاّمه در میزان دشنامد و وارد زبان و ادبیّات میگیرنشأت می

بار از دشنام استفاده کرده  14های ادبّیات فارسی بسیار مؤثر بوده است. فصیح در این داستان استفاده شده در داستان
در موقعیت خشم و نفرت بیان شده است و مخاطب آنها ها از زبان مردها و درصد این فحش 90است که بیش از 
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ها های رکیک خیلی کم استفاده کرده است و تقریباً اکثر این فحشها هستند. او در این داستان از فحشصدام و عراقی
 از ترکیب با سگ ساخته شده است:

 (17: 6136فصیح، آستوریا ... ) گور هفت جد و آباد هتل* بلند شین بیاین اینجا.     
 (103همان: ن. )کرده اون صدام پدرسگمم اسیر مو کشتن. یه بچهشون. یه بچه* برن گم شن. جزّ جیگر بزنن همه    
خوره، یه نُه متری ، یا ویسکی زیاد میکنهش عود میمادرسگ هر وقت اُبنه* آره، اما دزفول از شهرهایی یه که اون     

 (175همان: کنه. )به وزن دو تن ول می
 (263خواد تمام شهرها رو بزنه؟ )همان: بهمن می 22گفته از  پدرصدّام سگ* خطر نداره؟ حاال که     
 (271ا دارن شعاعی میزنن. )همان: مسّبسگگویم: بهتره بریم تو. * می    
 (316چکاره بوده؟ )همان:  جنابوغالب تخم* قبل از انقالب این     

 

 نفرین  4-2-4-3
های مهم زبان عامیانه است که انسان روزانه برای نشان دادن و فروخوردن خشم، بیان ناتوانی و نفرین یکی از مؤلّفه

نفرین در لغت به معنای دعای بد، لعنت و دشنام آمده »برد. کار میدرماندگی، ضرر و زیان به دیگران، توهین و ... به
ابله و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم دیگران را ندارند و عمالً قدرت چون قدرت مقزده و بیاست. مردم حسرت

« شوددارند و برای تسکین و آرامش درونی خود به نفرین متوسّل میتوان تالفی کنند، دست به دعای بد برمینمی
بیّات داستانی دفاع . این مؤلّفه همراه با زبان عامیانه وارد ادبیّات داستانی فارسی شده است و اد(53: 1381)طباطبایی، 

بار از نفرین استفاده کرده است که اکثر آنها از زبان  16مقّدس را نیز تحت تأثیر قرار داده است. فصیح در این داستان 
بوشهری بیان شده است که از روی خشم و نفرت برای ضرر و زیان رساندن ویژه از زبان شخصیّتی به نام ننهزنان به

 ن شده است:ها و صدام بیابه عراقی
 (98: 1366)فصیح، با این سیگاراشون.  شور خونه بیفتنتختۀ مرده* الهی رو     
 (103)همان: و خون کرده به ابوالفضل العباس ... که دلم وای الهی جّز جیگر بزنه*     

ی مثل ازرق هاالهی چشم. الهی از آتش جهنم خالصی نداشته باشنها. گرفته* تو راه گرفتندش آتش به جون    
 (104)همان: ... شون رو میرغضب عزرائیل دربیاره شام
 (129همان: ). ساعته بگیرنالهی حّناق یه*     
 (129همان: ). الهی سرب داغ تو دهنشون بریزن*     
 (129همان: ). الهی سالطون بگیرد*     
 (129)همان: . الهی شقاقلوس بگیرنافتد. دهد، و راه میآورد پایین، تکان تکان می* ننه بوشهری سرش را می    
)همان: . الهی توپ شرنبل بخورنفیکون میکنه. من مرده شوما زنده. رو میزنه کن* باالخره هم پدرسگ اینجاها همه    
132) 

 

 خرافات و باورهای عامیانه 4-2-5
اساس که با عقل و منطق و علم و واقعیت سازگاری نداشته باشند؛ اعتقادات بی»افات عامیانه به مجموعۀ باورها و خر

بری، آل، بینی، چلهگیری، آیینهمثل اعتقاد به نحس بودن سیزده، فال نیک و بد، شوم بودن چهارشنبه برای سفر، جن
البته دالیل مختلفی برای تولید این اعتقادات  (21: 1387 )حاج سید جوادی،« شودبختک، اعتقاد به شانس و ... گفته می

نادانی، ترس از آمور ناشناخته، اعتقاد به سحر و جادو و درک نادرست از روابط علت و »بیان شده است، ازجمله 
ایست که اجازۀ بازتاب و انعکاس عقاید گونه، به62ها و فضای داستان زمستانشخصیّت (2707: 1381)انوری، « معلول.

و باورهای عامیانه را نداده است. فصیح در این داستان، فقط سه بار از باورهای عامیانه استفاده کرده که این باورها 
 ه است:دربارۀ شگون نداشتن، تأثیر ستارگان در سرنوشت و باور مذهبی بچۀ نظرکرد
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 شگون نداشتن  4-2-5-1
آورد، برای اولین بار باید آن را در مکان و زمانی خوش و ای که انسان به دست میدر باور عامیانه هر چیز نو و تازه

خواهند پاترول که مینیز زمانی 62یمن و مبارک باشد. این باور در داستان زمستان شاد استفاده کند تا برای او خوش
 به قبرستان ببرند، بازتاب یافته است: جدیدشان را

پور. اول درست کرده، اما به اسم منه ... با راننده! ن؟ به مجاهدت برادر فارسی غسّال* مگه نیسان پاترول بهتون داده    
 (151: 1363فصیح، )پس دشت اول نیارش قبرستون، شگون نداره. 

 

 تأثیر ستارگان در سرنوشت 4-2-5-2
اعتقاد به تأثیر ستارگان بر »گردد. ه تأثیر ستارگان در سرنوشت انسان، به باور ایرانیان باستان برمیاعتقاد و باور ب

سرنوشت انسان از کسش زروانی )مشتق از زروان یعنی زمان( سرچشمه گرفته است. بدین مضمون که سپهر جهان را 
گانه راد از طریق جدال گیهانی میان بروج دوازدهکند و بر آن نظارت دارد، یعنی در ازل تقدیر هر یک از افمحدود می

« گانه که اختیار مقدّرات آفریدگان را در دست دارند، مقدّر شده است.که نماینده نیروهای خیر هستند و سیارات هفت
استان های تولّد و تأثیر آن در سرنوشت زوجین در دبینی و نسبت میان ماهاین باور از طریق طالع (115: 1386)هینلز، 

 بازتاب یافته است: 62زمستان 
الً ساده ولی خونگرم و ها معموگوید: نگاه کن. شما ماه تیر یعنی برج سرطان دنیا اومدی. خوبه. این آدم* بعد می    

دونم چی؟ که من ماه تیر به دنیا آمدم. تو قباله ازدواج نوشته! حضرت دونی؟ از کجا میباوفا هستند. شما از کجا می
جوشن. البته دن با کسانی که در برج حوت به دنیا اومدن خوب میجرجیس! و کسانی که در برج سرطان به دنیا اوم

دونم ... اونم تو قباله نوشته. و هر دو ناگفته نماند که شما هم در برج حوت به دنیا تشریف آوردید. دوم اسفند. می
هامون و قباله ننوشته. ستارهخندد: نه ... تجوشن ...  اینم تو قباله نوشته؟ میها و سیاراتمون باهم توافق دارن، میستاره

ها ن که ماه تولد افراد و حرکت سیارات و ماه و خورشید در سرنوشتدونی همیشه گفتهکنن. میهمدیگه رو جذب می
 (321: 1363فصیح، )تأثیر داشته. جداً. 

 

 بچۀ نظرکرده 4-2-5-3
مورد »ها شوند. ظاهراً این بچهآیند که در باور عامیانه نظرکرده نامیده میها و عالئمی به دنیا میها با نشانهبرخی از بچه

این کودکان معموالً نشانه یا استعداد  : ذیل نظرکرده(1325)دهخدا، « اند.توجه و عنایت یکی از اولیاء یا انیباء واقع شده
 نیز بازتاب یافته است: 62معمولی تفاوت دارند. این باور در داستان زمستان  خاصی دارند و با کودکان

* خواب دیده بود این یکی هم پسر است، نظرکرده است، و مثل یوسف کنعان خوشگل است و هر کاری مادربزرگ     
نگذاشت. ... خواب دیده بود توری کردند که مادر دیوانگی را کنار بگذارد و این بچه را بیندازد، یا کورتاژکند، و خاله

جناب علی از بهشت ملکوت آمده بود و قنداق یوسف را توی بغل او گذاشته بود، و گفته بود بیا خواهر، این یوسف 
رفت، و ... با او حرف برد. توی خانه که راه میتوست، این نظرکردۀ خداوندگار عزّوجلّ است، او تو را به بهشت می

حرف جناب علی و نظر خداوندگار عزّوجلّ رو ندیده بگیرم. چطور میتونم از بهشت و لب آب زد.... چطور میتونم می
 (388: 1363)فصیح، کوثر رو بگردونم؟ ... من دوسش دارم. 

 

 62. کارکرد فرهنگ عامه در رمان زمستان 5
رورش و پردازش عناصر ها دارند، در پهای فرهنگ عامّه عالوه بر تأثیری که در جذب مخاطب و نفوذ در دلمؤلّفه

ها در پرورش عناصر داستانش پردازی، فضاسازی و لحن نیز بسیار مؤثرند. فصیح از این مؤلّفهداستان مانند شخصیّت
 پردازی و لحن بسیار بهره برده است.ویژه شخصیّتبه
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 پردازیشخصیّت 5-1
 تواند رسم و سنت، خصلتموجودات زنده، میشخصّیت یکی از عناصر مهم و ساختاری در داستان است که عالوه بر 

شخصیّت عبارت است از مجموعۀ »به طور کلّی،  (299: 1376)میرصادقی، فردی، نیروهای طبیعی و اجتماعی نیز باشد.  
غرایز و تمایالت و صفات و عادات فردی؛ یعنی مجموعۀ کیّفیّات مادی و معنوی و اخالقی که فرآیند عمل مشترک 

کنند و اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است و در کردار و رفتار و گفتار و اکار فرد جلوه می طبیعت اساسی و
نامه، ها در داستان، نمایشگونه شخصّیتخلق طبیعی این (289: 1386)یونسی، « سازد.وی را از دیگر افراد متمایل می

برای  (299: 1376)میرصادقی، پردازی گویند. را شخصیّت نامه و ... که برای خواننده و بیننده واقعی به نظر برسدفیلم
های شخصیّت توسط راوی و غیرمستقیم از طریق افکار، شخصّیت پردازی از دو روش مستقیم با توصیف ویژگی

دو نویسی داشته، به خوبی از هر ای که در داستانشود. فصیح با توجّه به تبّحر و تجربهها و ... استفاده میعقاید، کنش
های گوناگونی، مانند استفاده کرده است. در این داستان شخصّیت 62پردازی در داستان زمستان روش، برای شخصیّت

های اللهی، بسیجی، عامّه و ... وجود دارد که نویسنده سعی کرده، در پردازش شخصیّت آنها از بخشروشنفکر، حزب
کرده و نخبه هستند که نویسنده به خوبی با ستان قشر تحصیلهای این دامختلف فرهنگ استفاده کند. اکثر شخصیّت

سنج، رفتارشان، سخنانشان و به طور کلّی طرز تفّکرشان آشنا بوده است. فصیح، شخصیّت جالل آریان را استادی نکته
و  طبع و با دانش توصیف کرده که زبانی تند و تیز همراه با واژگان و اصطالحات خاص، کنایاتدوراندیش، شوخ

هایی هستند که در این داستان حاالت روحی و روانی درونی آنها اشعار ادبی دارد و به همراه منصور فرجام شخصیّت
های ظاهری و هم عقاید و توصیف شده است؛ منصور فرجام تنها شخصّیت پویای داستان است که هم از نظر ویژگی

وات و زبانی توأم با واژگان فارسی و انگلیسی وارد داستان شود؛ او با کت و شلوار مارکدار و کرباورها متحّول می
کند و با دیدن جوّ حاکم بر خوزستان، عقاید و باورهایش متحوّل شده و هایش تغییر میشده است؛ اّما به مرور لباس
کند صدام می ها وهایی که نثار عراقیها و نفرینبوشهری با فحششود. شخصیّت عامیانۀ ننهوارد جنگ شده و شهید می

و طرز تفکّر او دربارۀ داروهای گیاهی و ... توصیف شده است. ابوغالب شخصیّتی تندرو و فاشیست که بیش از آنکه 
پوشیدنش های شخصی است با رفتار و عقاید و حتی لباسحسابغم انقالب و جنگ را داشته باشد به دنبال تسویه

طلبی که با ظاهرسازی و ریاکاری سعی در های چاپلوس، فرصتتبیگری شخصیّ توصیف شده است. طاعتیان و جهان
ها و اصطالحات خاص،  طرز لباس پوشیدن و تأکید رسیدن به اهداف خود دارند با طرز سخن گفتن، به کار بردن واژه

ریش مطرود با عقاید و باروهای عامیانه، وضعیت ظاهری و ایثار و فداکابر افکار ظاهری توصیف شدند. ادریس آل
های ها و ویژگیپیشه با توصیف کنشگذران مسعود عدالتخوار و خوشتوصیف شده است. شخصّیت مشروب

ظاهری مانند لباس، سیگار، گردنبند و ... توصیف شده است؛ دکتر یارناصر، پزشک روانشناس، اهل کتاب و شعر و 
طور کلّی، زبان، ادبیّات، لباس بیشترین نقش را در  ادبیّات با زبانی فاخر همراه با کنایه و مَثَل توصیف شده است. به

 پردازی این داستان داشتند.شخصّیت
 

 فضا سازی 5-2
: 1381)روزبه، شود. دهد، فضا گفته میحس و حال مسلّط بر یک اثر ادبی که خواننده یا بیننده را تحت تأثیر قرار می

شود. ای، واقعی، وهمی و ... توصیف میتناک، مبهم، اسطورهو معموالً با صفاتی مانند شاد، غمگین، رویایی، وحش (38
: 1385)میرصادقی،  «صحنه، توصیف، گفتگو در آفرینش فضا نقش دارند.»در فضاسازی داستان عوامل گوناگونی از جمله 

 ، فضایی جنگی همراه با ترس، وحشت، تنش، اندوه و مرگ است. نویسنده از عوامل62فضای داستان زمستان  (531
ها و سرودهای جنگی برای نشان دادن فضای گوناگونی برای این فضاسازی بهره گرفته است: او از اشعار، نوحه

زده و غمگین اهواز و به طور کلّی خوزستان استفاده کرده است؛ توصیف مراسمات سوگواری، خاکسپای و آداب ماتم
است؛ گفتگوی میان  62زی در داستان زمستان های فضاساو رسوم مردم خوزستان در عزاداری یکی دیگر از روش
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های بسیار در فضاسازی این های گوناگون، واژگان و اصطالحات متفاوت، کنایات و مَثَلهای داستان با لهجهشخصّیت
 داستان نقش اساسی داشته است. باورهای عامیانه و معماری نیز فضای داستان را واقعی و زنده جلوه داده است.

 

 ستانلحن دا 5-3
تواند شاد، دهد. لحن میطرز برخورد نویسنده با موضوع و یا خواننده را نشان می»لحن ایجاد فضا در داستان است و 

غمگین، جدی، طنزآمیز، احساساتی، تمسخرآلود باشد، نیز ممکن است آرام، عصبی، رسمی، صمیمانه، عامیانه، 
ها، کیفیّت معنایی و گر شود. ساختار کلمات، جمالت، نمادها و نشانهمغرورانه، نومیدانه، جاهالنه یا مؤدبانه و ... جلوه

نویسندگان تالش بسیاری  (37: 1381)روزبه، « شود.موسیقایی کالم و دیگر خصایص سبکی یک اثر، باعث ایجاد لحن می
ستان زمستان دهند. فصیح نیز در داهای داستان خود از طریق لحن خاص انجام میجهت تشخّص بخشیدن به شخصیّت

ای که لحن جدّی کنایی، لحن غالب و مسلّط داستان اوست. گونهتوجّه زیادی به این عنصر داستانی داشته است، به 62
ویژه جالل آریان )راوی داستان(، کنند، بهآمیز بیان میهای این داستان عقاید و افکار خود را با لحنی کنایهاکثر شخصیّت

آمیز و در بسیاری از مواقع همراه با تمسخر، حوادث و اتفاقات داستان است و با لحنی کنایهها حاضر که در همۀ صحنه
ها نفرت و بیزاری خود را نسبت به جنگ با لحنی جدّی بیان کرده را روایت کرده است. راوی در بسیاری از صحنه

شیرازی، مادر الله. لحن ن ننهاست. لحن زنان در این داستان، مظلومانه و تا حدودی عامیانه است، مانند لح
اند مثل طاعتیان پور یا پیچیده و زیرکانهاند مثل برادر فارسیهای شرکت نفت دو گونه است یا ساده و عامیانهشخصّیت
توان گفت: واژگان و طور کلّی میبیگلری. لحن دکتر یارناصر مؤدبانه، آرام همراه با شعر و مَثَل است. بهو جهان

کنند؛ زیرا هر شخصّیت ایفا می 62ها نقش اساسی را در ایجاد لحن داستان زمستان شعار، کنایات و َمثَلاصطالحات، ا
 با توجّه به طبقۀ اجتماعی، تیپ، عقاید و افکار از واژگان، اصطالحات و کنایات خاصّ خود استفاده کرده است.

 

 گیرینتیجه
از منظر فرهنگ عامّه نتایج زیر به دست آمده است؛ نویسنده در  62های انجام شده در داستان زمستان براساس بررسی

این داستان، از عناصر فرهنگ معنوی بسیار بیشتر از عناصر فرهنگ مادی بهره برده است. او در بخش فرهنگ مادی 
های سنتی ایرانی را توصیف کرده و ا، داروها و نوشیدنیهاز معماری سنتی خوزستان سخن گفته؛ بسیاری از خوراک

گاهی لباس عربی پوشیدند، سخن گفته از لباس مردم خوزستان در آن برهه که بیشتر نظامی و لباس رسمی دارند و گه
شود از جمله؛ آداب و رسوم مردم خوزستان های بیشتری دیده میاست. و اّما در بخش عناصر فرهنگ معنوی مؤلّفه

های آواره شدۀ جنگ در ویژه سوگواری و عزاداری زنان خوزستانی در چند نوبت توصیف شده است؛ هنر کولیبه
ها موسیقی و رقص کنار آتش آمده است؛ در بخش ادبیّات، اشعار بسیاری از بزرگان ادبیّات فارسی، اشعار عامیانه، نوحه

های این داستان بیان شده میانه و ادبی از زبان شخصیّتهای عاو سرودهای جنگی نقل شده است؛ بسیاری از مَثَل
ای در کتاب نیست که از نیش ترین عنصر فرهنگ در این کتاب است؛ زیرا صفحهاست؛ شاید بتوان گفت کنایه برجسته

مده کرده در داستان آهای تحصیلو کنایه خالی باشد؛ در بخش زبان عامیانه، واژگان عامیانۀ زیادی با وجود شخصّیت
اند؛ نفرین ها و صدام شدهاند در این داستان آمده که بیشتر نثار عراقیهای بسیار که گاهی رکیک نیز شدهاست؛ فحش

بوشهری و های این داستان از زبان ننهدیگر مؤلّفۀ زبان عامیانه در این داستان است که بسامد باالیی دارد، اکثر نفرین
های داستان اجازۀ بازتاب گستردۀ خرافات و باورهای عامیانه را نداده است صّیتهای شده است؛ فضا و شخنثار عراقی

های نظرکرده، سخن رفته است؛ و فقط چند بار از باورهایی دربارۀ شگون داشتن، تأثیر ستارگان در سرنوشت و بچه
ر داستانی این رمان داشته سزایی در پرورش و پردازش عناصنقش به 62این حجم از فرهنگ عامیانه در داستان زمستان 

پردازی؛ معماری، آداب و رسوم، باورها در فضاسازی داستان ای که زبان، ادبیّات و پوشاک در شخصیّتگونهاست، به
بندی به معنای اند. البته این تقسیمها، فحش و نفرین در لحن این داستان بسیار مؤثر بودهویژه کنایات، مَثَلو زبان به

ها نقل شده است. به طور ترینهای فرهنگ عامّه در عناصر داستان نیست؛ بلکه فقط برجستهن سایر مؤلّفهتأثیر بودبی
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زمین و تبّحر و تجربۀ باال در نویسندگی این اثر برجسته و ارزشمند را کلّی، نویسنده با تسلّط کامل بر فرهنگ ایران
 خلق کرده است.
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