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  :و نام پدیدآورعنوان
/ گلدمن   نیلوس يهینظر براساس یرامیبا رضابازتاب فرهنگ عامه در آثار محمد

  کاظم زارعی

  مسروره مختاري دکتر  : راهنماان استاد

  حسین نویندکتر   :ان مشاوراستاد

  31/06/1397  :دفاعتاریخ

  .ص  92  : اتصفحتعداد

  دبیات فارسی گروه آموزشی زبان و ا  :نامه شماره پایان

چکیده

 نیلوس يهیبر اساس نظر یرامیبازتاب فرهنگ عامه در آثار محمدرضا بابررسیهدف از این پژوهش  :هدف 

  .می باشد گلدمن

  .استمحتواتحلیلوايکتابخانهنوعازحاضرتحقیقدرپژوهشروش:روش شناسی پژوهش 

آثار محمد رضا بایرامی که از نویسندگان » پل معلق و لم یزرع ي ملخ، آتش به اختیار،سایه«هاي رمان:یافته ها 

تحلیل . گیري برخوردار استهایش از اقبال چشماست که کتاب) دفاع مقدس(ي ادبیات داستانی موفق در حوزه

ي وسیلهبر ساخت اثر به» تأثیرمحیط«ي درباره» لوسین گلدمن«ي شناختی این آثار براساس نظریهجامعه

ها به طور کلی در که این داستانباتوجه به این. ي ادبیات پایداري استسنده از ضروریات پژوهش در حوزهنوی

هاي دیگري ها راوي به صورت ناخودآگاه به داستانالي این داستانمورد جنگ و دفاع مقدس است و در البه

است فرهنگ اساس در این تحقیق سعی شده بر همین دارد،خوانی کند که  با نظریات لوسین گلدمن هماشاره می

توصیفی مورد مطالعه قرار داده و  –پرداز فوق با استفاده از روش تحلیلی عامه در این آثار را با نظریات نظریه

  . مصادیق مربوط به هر مؤلّفه را موردمطالعه قرار دهد

که در مورد جنگ است  سندهیر نوآثادرفرهنگ عامه چگونه . 1: دهد کهپژوهش حاضر نشان می: نتیجه گیري

-جامعهلیتحل. 2.نمود پیدا کرده و نقش محیط در ذهنیت به تکامل رسیدن نویسنده چقدر تأثیر داشته است

، که نویسنده زبان گویاي جامعه زمان خویش گلدمن نیلوس يهیطبق نظر سندهیآثار مورد مطالعه نو شناختی

ر که نویسنده با مهارت خاصی توانسته آثا نیدر ا یبا عناصر داستانعناصر دفاع مقدس  وندیپ یچگونگ.3.است

عناصرنوستالژیک . 4است با استفاده از ضمیر ناخودآگاه خود بین این دو عناصر ارتباط محکم وعاطفی برقرار کند 

که شامل بازگشت به دوران کودکی و گذشته است، چگونه در این آثار خود را نمایان ساخته و در رفتار 

.استها بروز کردهشخصیت

  

  ملخ، يهیپل معلق، سا ار،یگلدمن، آتش به اخت نیلوس ،یرامیمحمدرضا با ،يداریپا اتیادب: ي کلیديهاواژه

  زرعیلم  

  

  

  



  

3  مقدمه و هدف 

  

مقدمه-1-1

که به صورت شفاهی و سـینه  رددگان، به دوران پیش از اسالم برمیداستان در ایرنوشتن         

 .داردبا داستان امروزي تفـاوت زیـادي    ،ات قدیم ایرانداستان در ادبی.شدبه سینه نقل قول می

داسـتان ویـس و    .اري از آنها عنوان داستان به سبک امروزي نهادطوري که شاید نتوان به بسیبه

 ،داريیـا مملکـت  عشـق و عاشـقی و    در بـاب  غالباً... سهراب، گلستان سعدي و رامین، رستم و

زنـدگی و نـوع    ،خصـوص اجتمـاع  که با داستان امروزي کـه در  ،کشورداري هستند و اتاخالقی

تفـاوت   عموم مردم اسـت، اتفاقات زندگی  ينماینده که به نوعی است و حوادثی روابط اجتماعی

به مرور زمان در دوران قاجاریه با ورود فرهنگ غربی به کشور و ایجاد ارتباط بـا  . معناداري دارد

 ،و در حقیت به دلیـل فضـاي حـاکم در جامعـه    تگرفغرب، داستان هم به طبع اروپا در ایران پا

. به افشاي فساد دستگاه حاکم پرداختنـد اي بدین مراغهالعابیگ و زیناندیشمندانی چون ابراهیم

 ،کردنـد هاي اروپایی به فارسی ترجمه میهاي داستان را از زبانچون کتاب ،در بسیاري از موارد

-ها را به همان زبـان سـاده و بـی   کتاب .ات ترجمه برخوردار نبودندکنندگان خود از ادبیترجمه

  .کردرا به خود جلب می وجه مردم عاديکردند که این خود تازار ترجمه میکوچه و ب يپیرایه

بـه جدیـد هـاي مایـه نوردورودونوشـتار سبکوزبانتغییرونویننویسیداستانرواجبا     

  )1391شاملو، . (شدعامهفرهنگپذیراينیزرمانوداستانی، داستاناتدبیي اهعرص

بـا آنهـا زیـرا دارند،خرافاتواعتقاداتوانجهايتمّلازبیش،نپیشیهايملتومردمان     

-آیـین واخـالق عـادات، تمـاس، وآمیزشينتیجهدرواندخوردهپیوندگوناگونادیانونژادها

.اسـت مانـده هازبانسربرنسلبهنسلکهاندوجود آوردهبهراتريتازهخرافاتوافکارهایشان،

اسـت عامیانهباورهايازفرهنگ غنیدارايتاریخیومختلفاقوامداشتنباهمایرانسرزمین

ورو کـاوش ایـن از…وهـا آشـوري ها،کلدانیماننداست،آنانسرگذشتپايهمآنقدمتکه

بلکـه است،توجهقابلشناسیروانوعلمیلحاظازتنهانهآن،عواماعتقاداتي هدربارپژوهش

ایـن يهمقایسـ وتحقیـق ازپسوکردخواهدروشنما برايرافلسفیوتاریخیاز نکاتبرخی

اعتقاداتوهاافسانهادیان،رسوم،وآدابمبدأوریشهبهتوانیمملل، میسایرخرافاتبا،خرافات

قـدم بـه قـدم تـاریخی گوناگونهايدورهدرآدمی راکهاستخرافاتهمین.ببریمپیمختلف

نزددرهنوزوستاهکرد بشرتولیددرراهاترسوامیدهاها،فداکاريها،تعصبوکردهراهنمایی
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واز خرافـات غیـر چیـز همـه ازبشـر چون.دارددخالتزندگیوظایفاغلبدرنمتمدمردمان

  )1385هدایت، . (بپوشدچشمتواندمیخودشاعتقادات

پسـند  عامـه هـاي  ها و رمانانآثار نویسندگان بزرگ و مطرح جهان که داستبا مطالعه در        

هـاي  توان به فرهنگ و باورهاي آن منطقه آشنایی پیدا کرد و از اعتقادات و بـاور می ،نویسندمی

 شناسـان قان و جامعـه آگاهی پیدا کرد به طوري که محّق ،مردمی که در آن منطقه سکونت دارند

 حتـی ع زنـدگی و طـرز تفکـر و   د بـه نـو  تواننامانده میجاز طریق همین آثار به  شناسانو مردم

-نبا توجـه بـه اینکـه رمـا     .ببرندباورهاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی زمان حاکم نویسنده پی

قبـل از آن  اسـت و شـده ویسی در ایـران از دوران قاجاریـه بـه صـورت رسـمی وارد کشـور مـا        ن

 ندازار غافل بودبکوچه وثبت وقایع در بین مردم عادي  نسبت به، و نویسندگان در خدمت دربار

کردند و فرهنگ عامه به صورت شفاهی و سینه بـه سـینه از نسـلی بـه     نمیبه آن فکر یا اصالًو

یـا  رفـت، مـی ها در گذر زمان از بین در این رهگذر بسیاري از این فرهنگ .شدنسلی منتقل می

اي راحتـی انتقـال و   بـر تقـادات و باورهـا غالبـاً   نـوع از اع  براي ماندگاري این.کردمیتغییر پیدا 

  .ه شده استارائ چیستانها و ها، متلپایداري آن به صورت منظوم در قالب الالیی

ـ پایهنجا که اساس وآز ا تی مـردم  هـاي سـّن  ارزشهـا و ات عامـه بـر هنجـار   ي بنیادي ادبی

در تحقیق باید فرهنگ خاص آن منطقـه مـورد توجـه قـرار      ،مورد مطالعه بستگی دارديمنطقه

از آنجا که ادبیات داستانی دفاع مقدس بخش قابل توجهی از ادبیـات فارسـی را بـه خـود     . ردگی

ـ کـه    درضـا بـایرامی  محماست، جستار حاضر، بازتاب فرهنگ عامه را در چهار اثر اختصاص داده

  .استي ادبیات دفاع مقدس فعالیت دارد ـ مطالعه کردهدر حوزه

  

لهأبیان مس-1-2

ي ادبیـات پایـداري   د معاصـر در حـوزه  نـ یکی از نویسندگان توانم،ه به اینکه بایرامیتوجبا     

هـت  جاسـت،  بـوده  گیري برخـوردار اقبال چشـم  که از ،چهار اثر برجسته ،از میان آثار وياست، 

گراست کـه در آثـارش بـه زنـدگی و طبیعـت      ي واقعبایرامی نویسنده. استتحقیق انتخاب شده

  .ي وافري داردعالقهش روستاي محل تولد

یخ، از دوران ماقبـل تـار  ص در آثار باقی مانـده شناسان از طریق تفحطوري که باستانهمان      

،به همین منـوال پی ببرند،  نوع زندگی، روابط اجتماعی و فرهنگ رایج در آن زمانتوانند به می

کـار  ي بهها و طریقهالمثلضربکار برده شده و نوع آثار نویسندگان و نوع کلمات بهدرتحقیق با 
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زنـدگی  توان به فرهنگ غالب آن منطقه و نوع نگرش ومی ها نیز،در داستان بردن لغات و اعالم

  .  بردمردمان آن منطقه پی

      ات بیادبیت اسـت کـه   تردید ظهور اندیشه یک قوم و تصویر عمومی فرهنگ یا جامعه یا ام

دیبـاجی،  . (ن و سنن آن مـردم واقـف شـد   مهمی از تمد و جزئیاتتوان به ارکان بدان وسیله می

1376(.        

       ادبیات متعهد و ملتزم است که از طرف مـردم و پیشـروان فکـري    ات مقاومت نوعی از ادبی

آیـد و هـدفش جلـوگیري از    جـود مـی  وبـه  ،کنـد جامعه در برابر آنچه حیات جامعه را تهدید می

ـ  )1388بصـیري،  . (کوفایی و تکامـل تـدریجی آن اسـت   ات، شـ انحراف در ادبی ات پایـداري  ادبی

شـمول؛ یعنـی فرازمـان،    توانـد جهـان  ا میام ،ت داراي شناسنامه تاریخی و جغرافیایی استهرمّل

  )1389سنگري، . (زبان و فرا مخاطب خاص باشدفرامکان و فرا

ي گـردد و در هـزاره  م بـاز مـی  نویسی در ایران به پـیش از اسـال  ي داستانهرچند پیشینه       

دمنـه،  و هاي منظوم و منثور چـون شـاهنامه، کلیلـه   درخشان ادبی موجود تا روزگار ما، داستان

ویـک شـب   الطیر عطار و هزاررامین و منطقومعنوي، ویسشیرین، مثنويونامه، خسرومرزبان

ن متأثّر از غرب است و عمـري کمتـر   نویسی به شیوه و سبک جدید در ایرااند؛ اما داستانفراوان

  )سنگري، پیشین(.دصد سال داراز یک

هـاي فـراوان   ها و دفاعها و هجومها و شکستها، پیروزيآمیز ایران از جنگي حادثهگذشته      

) 188:پیشینسنگري،. (استات ایران با جنگ و پایداري درآمیختهدارد، در نتیجه ادبیحکایت 

درسـت دوازده   .س نیز آغاز شدنویسی دفاع مقددر فاصله اندك داستان،میلیبا شروع جنگ تح

اکبـر  «از » هـاي سـرخ  اي بـا عطـر گـل   خانه«روز پس از جنگ نخستین کتاب داستان با عنوان 

     )سنگري، پیشین. (منشر شد 1360در سال  »سردوزامی

اطفی و گـاه  عـ تـر و فضـاي  گرنـ و ادبـی داسـتان کـم   ساختاري توجه به مبانی  60در دهه       

گرایش   80و   70کوتاه بیشتر و در دهه اقبال به داستان 60در دهه  .تراستزدگی پررنگشعار

هـاي داسـتانی   نسلی که بهترین نمونـه )سنگري، پیشین. (شودبلند بیشتر میبه رمان و داستان

ـ  نسل جوانی است که در تجربـی  ،دفاع مقدس را رقم زد سـنگري،  . (ار داشـت ت قـر تـرین موقعی

) پیشین

  

  سؤاالت پژوهش -1-3
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  است؟فرهنگ عامه تا چه میزان در آثار بایرامی بازتاب داشته.1

در چهار اثر مورد مطالعه کدامند؟ عامههاي فرهنگ ترین مصادیق و مؤلّفهمهم.2

نویسنده با چه شگردهایی توانسته است بین فرهنگ عامه و باورها و تجربیـات خـود و   .3

دفاع مقدس پیوند برقرار کند؟تجربیات 

اهداف پژوهش -1-4

  یلهدف ک-1-4-1

چهار اثر شـاخص محمدرضـا    در عامهکارگیري فرهنگ این پژوهش در نظر دارد چگونگی به

.قرار دهدمطالعه مورد بایرامی را 

اهداف جزیی -1-4-2

.فرهنگ عامه به کار برده شده در آثار نویسنده را  بررسی کند.1

.لوسین گلدمن يآثار مورد مطالعه نویسنده طبق نظریه شناختیمعهجاتحلیل .2

3.هاي مورد مطالعهفرهنگ عامه در داستانس با چگونگی پیوند عناصر دفاع مقد.  

  

  ضرورت پژوهش -1-5

در آثـار نویسـندگان    عامـه فرهنـگ   يبـاره گرچـه در  ،هاي انجـام گرفتـه  باتوجه به بررسی      

 ،عامـه بازتـاب فرهنـگ    يآثار این نویسنده در حـوزه يدرباره،تهایی صورت گرفته اسپژوهش

نویسـندگان مطـرح دوران    ءکه بـایرامی جـز  صورت نگرفته است و باتوجه به اینتحقیق و بررسی 

الزم  ،اسـت خلق کـرده  ارزشمنديات پایداري آثار یس و ادبي دفاع مقدحوزهکه در استمعاصر 

ادبی اقـدامی   يآن جهت ارائه به جامعهط برمسّل و هنگ غالببود براي شناساندن این آثار و فر

  . صورت گیرد

  

     ي پژوهشپیشینه -1-6

ـ ویژه در میان ملّهتی ببدون شک در هر ملّ        ت بـیش از آنچـه   ت ایران، فرهنگ و ادب هر مّل

-درباره.در سینه و ذهن مردم عامی جریان داشته و دارد ،شودها ثبت در منابع مکتوب و رساله

ي معاصـر  کـه نویسـنده   ـ  »رضا بایرامیدمحم«در آثار  عامهفرهنگ  بازتاب: نامهي موضوع پایان

ي آنچـه در پیشـینه  . ـ کار پژوهش خاصـی صـوت نگرفتـه اسـت      س استدفاع مقد يدر عرصه
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 است کـه هاي دیگر مطالعه کردهشود، عمدتاً آثار این نویسنده را از جنبهپژوهش حاضر یافت می

:شودبه آنها پرداخته می

اي در بررسی دو اثـر مقاله ،شیار دانشگاه شهید باهنر کرمانندا ،»بهجت السادات حجازي«      

بـه  نامبرده در این مقالـه . استمنتشر کرده»محمدرضا بایرامی«،)پل معلق و مردگان باغ سبز(

زبانی همچون بافـت  ه عوامل برونب پرداخته است، و »فوکو«ي اندیشهتحلیل این دو اثر براساس 

  .استپرداخته،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

ي ملخ بـا ماجراهـاي پـی در    تحرّك سایه«ي کیهان تحت عنوان زنامهودر ر »طیبه قنبري«  

  .استپرداخته »ملخ يسایه«به نقد و تحلیل کتاب » پی

-براساس نظریـه  »معلقپل«رمانبه بررسی »مسروره مختاري«با همکاري»جعفر جباري«    

ي مطـابق بـا نظریـه    در ایـن پـژوهش  . نـد اپرداختـه »و آلژیرداس گریمـاس  راپپوالدیمیر«ي

.استهاي اثر یاد شده، مطالعه شدهکنشگرها و خویشکاري »پراپ«

براسـاس  » ي ملـخ سـایه «به بررسی کتاب » مسروره مختاري«با همکاري » فهیمه یعقوبی«      

بـا   ،ي فکـري اثـر  مایـه نامه بـن در این پایان .اندپرداخته» یونگ«و » فروید«شناسی رواندیدگاه 

  .استمطابقت داده شده و تحلیل شده» یونگ«و » فروید«شناسی نظریات روان

م مقاله به تجزیـه و  در بخش دو »کودك و نوجوان«ات ي ادبیدر پژوهشنامه »علی عباسی«     

  .استپرداخته »سایه ملخ«رمان  -ناسیطرح ش –تحلیل ساختاري 

     بازتاب فرهنـگ  «ي موضوع این تحقیق ي پژوهش گذشت، دربارهه به آنچه در پیشینهبا توج

نامـه و مقالـه انجـام    تا کنون اثر مستقلی در قالب کتاب، پایـان » آثار محمدرضا بایرامی در عامه

  .نگرفته است
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      کـار نشـده   جـامع و کامـل   در کشورمان بـه صـورت    عامهفرهنگ  يربارهبه اینکه د هباتوج

یت در دخـود باعـث ایجـاد محـدو     ایـن عامـل،  . جاع وجـود نـدارد  جهت ار ،منابع مرجعی ،است

  .شده است عالمها و َاشناخت واژهشناسایی و



  

  

  

  مبانی پژوهش-2

  

مقدمه-2-1

انگیز و درخشان بشر است، زیرا در بین مخلوقات جهـان،  تهاي شگفزبان، یکی از استعداد       

ن افکار و عواطف خود را بـه دقّـت   تواند با آزبان ملفوظ دارد و میانسان تنها موجودي است که

تـرین عامـل   ي ارتباط بین مـردم و بـزرگ  ترین وسیلهبنایراین، زبان مهم. انتقال دهد به دیگران

اگر زبان نبـود، بشـر بـا حیوانـات دیگـر      . و علم و هنر است تشکیل اجتماعات و فرهنگ و تمدن

  .نداشتتفاوت چندانی

ادبیـات  . ترین هنر نوع بشر، یعنی ادبیات اسـت ي پدید آمدن بزرگعالوه بر این، زبان مایه       

نداشتیم، شعر و پس اگر زبان. گیردهر قوم که یکی از افتخارات وي است، از زبان سرچشمه می

1382فرشیدورد، . (ت هم نداشتیماادبی(  

مابین ادبیات و جامعه باید این نکته را در نظر گرفت که زبان عامل اصلی ارتباط در بحث         

زبان است که عامل اصـلی پیونـد جامعـه و   ادبیات  يود آورندهجوهت بقاین ارتباط است، درحقی

انسـانی   ي قبایل و طوایف و جوامـِع دهندهام و قو انسانی و پل ارتباطی زندگی اجتماعی ماعِتاج

ه به اینکه انسان موجودي اجتماعی است و از طریق تعامل به با توج. از نظر زمانی و مکانی است

مقاصـد  اسـت کـه بتوانـد بـه نیـات و      نیازمند زبان مشترکیبه به همین جهت  ،رسدتکامل می

هـاي بعـدي   هـا و مکـان  و بـه زمـان  ، مانـدگار  ببرد و این زبان مشترك از طریق خطپیهمدیگر 

-شود و چه بسا با این انتقال فرهنگ خاص آن منطقه و یا آن زمان به مناطق و زمـان منتقل می

حامـل اعتقـادات، عقایـد و فرهنگـی      اخودآگـاه ندر حقیقت نویسنده  .یابدهاي بعدي انتقال می

در ایـن   ،پذیردمی تأثیراز جامعه  اتاینکه ادبیه بهتوجبا،کنداست که در آن جامعه زندگی می

ت تغییر وکهطوري ؛دارد تأثیرات تعامل دوگانه جامعه هم در ادبی ل در مناسـبات سیاسـی و   حـو

دکنبروز می و  ات آن جامعه ظهورفرهنگی یک جامعه در ادبی.  



یرات در سیاست و نوع حکومت در زمان مشروطه به تبـع  تغیبه دلیل ات کشور ما هم ادبی

ـ   این عامل باعث شد که ادبی ن تغییر ماهوي پیدا کرد،آ ات از حالت دربـاري بـه ادبیکوچـه و  ات

. وجود آمدن داستان و رمان به شکل جدید آن شدگونه ادبیات باعث بهاین. بازار تمایل پیدا کند

زیـادي   ثیرتأ،بودندي روشنفکر که در خارج از ایران به تحصیل پرداختهالبته در این میان طبقه

ها، موجب نگرشیر درخود باعث بیداري جامعه و به مرور زمان با تغی،و این نوع نوشتن ندداشت

با روي کار آمدن انقالب اسالمی و تشـکیل حکومـت   .شدسیاست ر در تشکیالت حکومت وتغیی

تـأثیر هـم   اتسزایی گذاشت و به پیروي از آن در ادبیب تأثیراسالمی این تغییرات در کل جامعه 

ادبیـات   واز انقـالب   قبل ادبیات : يبه دو دوره اتادبی بندي،که در تقسیمطوريبه برجاي نهاد،

  .شودبعد از انقالب تقسیم می

هـاي گونـاگون بـدان    تـوان بـه کمـک دانـش    ادبیات داراي این ویژگی ذاتی است که مـی 

ات   ا نگاه نقّب) 1377علوي مقدم، . (تحلیل کردآن را نقد ونگریست و ادانه به ایـن دو نـوع ادبیـ، 

بعـد از   کـه ادبیـات  طوريبه ؛محیط و جامعه را در آثار ادبی به وضوح مشاهده کرد تأثیرتوان می

ي روشن و ادبیات انتظار و ات پر شور مردمی، انقالبی، مذهبی، ادبیات امید به آیندهادبی ،انقالب

نویسـندگان در ایـن وادي هـم     ،مان بـه دفـاع مقـدس   با درگیر شدن کشور. تجبهه و جنگ اس

تغییـرات در   ،آنچه که گفته شـد ه به باتوج. اقدام کردندبه خلق آثاري وارد شدند و) شعر و نثر(

شناسـی  جامعـه  يدر نقد ادبی آثار نویسـندگان بایـد در زمینـه    .دارد تأثیرات هم جامعه در ادبی

شودبررسی ات هم بحث وادبی.ي لوسـین  براسـاس نظریـه  نامـه  به اینکه موضـوع پایـان   هبا توج

.شودپرداز، پرداخته میي نظریات این نظریهي بحث، به خالصه، در ادامهگلدمن است
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، تربیت، دانش، علـم  »نفس«فرهنگ به معناي ادب است که گفته شده عامهدر تعریف فرهنگ  

معناي آنچـه کـه شـامل همـه چیـز گـردد، چیـزي کـه         به  عامه)1357معین،. (است و معرفت

بـه   Folk :فولکلـور مرکـب از دو کلمـه اسـت    )1357همان، . (د، همه مردمعمومیت داشته باش

 يبـه معنـی معرفـت و اندیشـه؛ بنـابراین واژه      Lore:  معنی مردم، قوم و خویش، گروه و ملت و

هاي مردم بومی یـک  افسانهداب و رسوم وتوان به فرهنگ و دانش عامه یا باورها، آفولکلور را می

شناس انگلیسی باستاني وسیلهبه1846بار در سال فولکلور نخستین يواژه  .کردمنطقه تعبیر 

بـود و  محـدود  فولکلور در ابتدا به ادبیات شـفاهی   )1388فاضلی، . (ساخته شدتامزجانویلیام

-مطالعـه . کردها تجاوز نمیها و چیستانالمثلی، ضربها، آوازهاي محلّافسانهها،هاز قصمعموًال



  

تدریج این دامنه را توسعه دادند و آداب و رسوم و معتقدات عامیانه را نیز بـه  کنندگان فولکور به

و سـنّتی اقـوام و   ي رفتـار و اعمـال عامیانـه    ، وسعت دامنهتیببدین تر... قلمرو فولکلور افزودند 

متنوع زندگی روزمرّه مانند نوع ساختمان، ابزار تولیـدي، خـوراك و   هاي مختلف و جوامع، زمینه

  )1364االمینی، روح. (را دربرگرفت... پوشاك و

ي کارشناسان یونسکو، جهت بررسـی  ي کمیتهمیالدي جلسه 1985ي سال در ماه ژانویه    

و توضـیحی  نظران این کمیته، تعریف و صاحب شدهاي حفظ و حراست از فولکلور تشکیل شیوه

هـایی  فولکلور محصول خالقیـت گـروه  : ... خاص براي فولکلور در نظر گرفتند که عبارت است از

هـاي  فولکلور را تبلـور خواسـته  . آیدوجود میو براي جمع به سنّتت که بر مبناي اس) یا افرادي(

هـاي  ارزش. تـوان بـه شـمار آورد   جامعه و بیانی مناسب براي هویت فرهنگی و اجتماعی آنها می

اشکال تجلّـی آن  . شودها منتقل میسایر روشلید یا بابه صورت کالمی و از راه تق عامهفرهنگ 

هـا، سـنن، شـعایر، صـنایع دسـتی،      زبان، ادبیات، موسیقی، رقص، بازي، اساطیر و افسانه: شامل

  .ستا معماري و سایر هنرها

پـس  )1388سـیپک،  . (نیسـت  ها ممکـن خ ملتبدون شناخت ادبیات فولکلور، شناخت تاری

ـ    مّلـ ت و تاریخ آن منطقـه و براي شناخت هر ملّ ات فولکلـور آن منطقـه   ت بایـد نسـبت بـه ادبی

هـا راه بـه ناصـواب    گزارشـات و تحلیـل   يه؛ در غیر ایـن صـورت در ارائـ   آشنایی کامل پیدا کرد

  .خواهیم برد

، براي مردم همان منطقـه  شایان ذکر است که آداب و رسوم و رفتارهاي فولکلور هر منطقه  

. شـود خـاص آن منطقـه شـناخته مـی    » فولکلـور «و براي مردم سایر مناطق، به عنوان » سنت«

شود، بلکه آفـرینش  آثار گذشته محدود نمیيادبیات فولکلور ایران تنها به ارائه)1384عابدي، (

کنون بـه طـور مسـتمر و    ادبیات فولکلـور از گذشـته تـا   . شودي آثار ادبی را نیز شامل میدوباره

هـاي  بهترین منبع و مبنا بـراي داسـتان   )1388سیپک، (.استعجیب با تاریخ بشر همگام بوده

  )1388سیپک، . (کوتاه و جدید ادبیات فولکلور بود
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.ها به یکدیگریتها و مّلن قومیتکردایجاد همبستگی قومی، نژادي و نزدیک .1

.ت استتاریخ سیاسی و اجتماعی آن مّل يتی، در حقیقت حافظههر مّل عامهفرهنگ .2



ات و هنـر  ادبی يي الهامات بشري در زمینهتوان خاستگاه و شالودهرا می عامهفرهنگ .3

.به حساب آورد

.هـاي مختلـف بـه حسـاب آورد    توان نوعی رابط فرهنگی بین نسـل میرا  عامهفرهنگ .4

  )1388پیشین، (

سیاسـت و   يصحنه درخصوص پس از انقالب مشروطه رعایا و مردم هر یک قرن اخیر و بد  

ـ     دشـ وارد گیـري حکـومتی   تصمیم ات و ند و آزادي نسـبی مطبوعـات در برخـی ادوار زبـان ادبی

  )1384پاژن، . (به کنار گذاشته شد ه نزدیک شد و زبان فاخر درباريسیاست به زبان روزمّر

اي خـود در زنـدگی   اریخ خویش از اعتقادات و باورهاي قومی و قبیلهتمام جوامع در طول ت  

و هــر جامعــه بــراي خــود از فرهنــگ خاصــی   بــرد،خــانوادگی و اجنمــاعی خــویش بهــره مــی

برخورداراست که شاید در دیگر جوامع آن فرهنگ کاربرد نداشته باشد و شاید هم در تضاد هـم  

به معنی این است که موفـق باشـی،    ،نگشت شصتبراي نمونه در فرهنگ غرب باالبردن ا .باشند

هنوز هم بـاال بـردن انگشـت شصـت      ،که در چندین سال پیش و در بعضی از مناطق مادر حالی

ه در حضور مهمـان نبایـد خانـه را    کاي دیگر ایننمونه. آیدبه شمار مینوعی فحش و عمل زشت 

-احترامی مـی همان بیین کار به ماست که با ا در جامعه ما عامهاین نوعی فرهنگ  .جاروب کرد

  .شود

چیز از آداب معاشرت، غذا خوردن، رفتاراجتماعی، کفن شامل همه عامهفرهنگ  ،حالبا این 

 طور که گفته شد فرهنگ هرجامعه مخصـوص همان ه به این،باتوج.شودرا  شامل می... و دفن و 

درضا بـایرامی  آثار محمدر عامههنگ اربرد فرکنامه سعی شده در این پایان. خود آن جامعه است

کـه باورهـا و   فـوق و محـل نشـو و نمـا و جـایی      ينیاز دارد که نسبت به نویسـنده . بررسی شود

  .، توضیحاتی ارائه شوداستاعتقادات وي شکل گرفته

  

2-4-سات داستانی دفاع مقادبید  

یلـی برخـوردار باشـد، غالبـاً بـه      که از ماهییت تخآثار منثوري داللت دارد ادبیات دستانی بر   

)1394میرصـادقی،  . (گویندستان کوتاه، رمان و انواع وابسته به آنها ادبیات داستانی میادقصه،

 ،هسـتند هـا  ن گذار از حماسه و ادبیات روایتی و افسانهنوع ادبی که مبیها به عنوان یک داستان

  )1388سیپک، . (ندحایز اهمیت



  

 ،هاي دفاع مقدس اسـت کتاب يدر حیطه نامه،این پایان ي تحقیقاین که حوزه با توجه به      

  .این اصطالح هم توضیحی داده شود يربارهباید د

ي انسـان بـا بیـدادگري و    مبـارزه شود که حول به نوعی از ادبیات اطالق میادبیآت پایداري،     

ربـانی،  . (ها درآمده باشـد در ذهن انسان صورت اثري ماندگار و قابل انتقالظلم و ستم گشته، به

1377(  

      ـات  . ي جنـگ و حواشـی آن نوشـته مـی شـود     اتی که از جنگ، براي جنگ، دربارهادبیادبی

هـایش بـه مخاطـب نشـان     ها و شـیرینی جنگ را با تمام تلخیداستانی جنگ، ادبیاتی است که 

ي فرومایگی و پایمردي ملّتی باشد و یا دربارهي شجاعت وتواند دربارهگونه ادبیات میاین. بدهد

  )1388حنیف، (.پستی ملّتی دیگر

ادبیاتی توفنده و  ؛هاي ملّی و مذهبی استادبیات پایداري ادبیات ستیزنده و عشق به ارزش      

و نقش  استکردهابزار و سالحی بازدارنده رخ  يو به مثابه ،پذیردس و سکون نمیپرتالطم که یأ

  )1394کاظمی، . (انکار ناپدیر است بیات پایداري در تحوالت هر ملّتیاد

بیداد داخلی یا تجاوز و تهاجمـات بیرونـی    ،وجود آمدن ادبیات پایداريطور کلی دلیل بهبه      

ادبیات ایستادگی در برابر  يکه وظیفه است... هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی وحوزه يدر همه

هـایی  هـا و سـروده  نوشـته  يادبیات دفاع مقدس به مجموعـه «.استو  تجاوزات  این نامالیمات

مایه موضوع آن به مسائل هشت سال دفاع مقدس و پیامدها و تبعـات آن  شود که درونگفته می

  )1380سنگري،. (»گرددباز می

      ـ  شجامعـه «.زندگی و یک حقیقت اجتماعی است يات نمایندهادبی در پـی  » اتناسـی ادبی

هـاي  ادبیـات اگـر بخواهـد ارزش   )1389مبـارکی،  (.اسـت  شنیدن فریادهاي روح هنرمند شاعر

گـروه  (.بایـد وارد سـرزمین داسـتان و روایـت شـود      ،هاي بعدي منتقل سازدفرهنگی را به نسل

  )1389ادبیات جهاد دانشگاهی،  و پژوهشی زبان

  

  معرّفی نویسنده  -2-5

کـه  . ن، استان اردبیل استدر روستاي الطران از توابع سرعی 1344تولّد محمدرضا بایرامی، م   

اسـت و در  را در روسـتا گذارنـده  » ابتـدایی «ده مراحل تحصیل مقـدماتی  خود نویسني به گفته

و مابقی تحصیالت خود را  به مهاجرت به تهران شده مجبور ابتداي دوران کودکی همراه خانواده

 ،معنوي که به محـل زادگـاه خـود دارد   وابستگی ذهنی و ولی به دلیل. استداده در تهران ادامه



ایـن  کـه  نان وابسته به دوران کـودکی خـود اسـت   هم در زندگی و هم در روحیات معنوي همچ

آثـار خـود خـاطراتی از دوران کـودکی را      طوري که در اغلببه،است ر وي مشهوددر آثاویژگی 

  . بیل استرداکه مربوط به روستا وشود مییادآور 

محمدرضا بایرامی نزدیک به چهل رمان، مجموعه داستان و داستان بلنـد بـراي کودکـان و          

اسـت و  ترین نویسندگان ایرانی بـوده  او همواره یکی از مطرح. استساالن نوشتهنوجوانان و بزرگ

خـود  ي هکارنامـ المللی هم دربین يیک جایزه.استي داخلی شده ها جایزه موفق به دریافت ده

ي کتـاب  و نیـز جـایزه   »کوه مرا صـدازد «براي کتاب  »سوئیس«از  »کبراي آبی«يهجایز. دارد

را بـه آلمـانی    کوه مـرا صـدا زد  کتاب » یوتا همیل رایش«خانم . یس را از آن خود کردسال سوئ

-دهبار تجدیـد چـاپ شـ   این نویسنده تاکنون پنج» پل معلق«کتاب .استترجمه و منتشر کرده

ي جـوایز  سال اخیـر و برنـده  20هاي کودك و نوجوان یکی از بهترین نویسندگان داستان .است

هـاي دفـاع   ي هنري، بنیاد حفـظ آثـار و ارزش  ي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حوزهمتعدد

بوده است... س، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان ومقد .  

-مهم .استال دفاع مقدس نوشتههاي ادبیات پایداري و هشت سي در حوزهمتعددوي آثار      

 –کتاب سال بنیاد حفـظ آثـار    –ي کتاب سال انجمن قلم برنده(قپل معّل: ترین آنها عبارتند از

لم یزرع، سه ، )ي عذراجایزه –ي حبیب ي جایزهبرنده(ي ملخسایه، )پورکتاب سال حبیب غنی

ي هفـت  ي جایزهبرنده(آتش به اختیار، )ي حبیب و حفظ آثاریزهي جابرنده(روایت از یک مرد

صـداي  ، )ي بیست سال اخیري بهترین کتاب خاطرهبرنده(دود پشت تپه، هفت روز آخر، )اقلیم

  )1395جباري، . (است... و) فظ آثاري کتاب سال بنیاد حبرنده(جنگ

در جبهه و خود دفاع مقدس را دیده و  ي معاصراستبایرامی با توجه به اینکه یک نویسنده      

-بـا ایـن حـال در رمـان    ، دفاع مقدس است ينویسندگان برتر در حوزهاست، جزء حضور داشته

تولّـد خـودش را در آثـارش     ياسـت فرهنـگ منطقـه   هایش با تسلط و چیرگـی کامـل توانسـته   

مناسـب، موجـب   لکـه بـه دلیـل انتخـاب     شـود، ب نمیه نه تنها باعث رنجش خواننده بگنجاند ک

  .شودجذابیت داستان در ذهن خواننده می

  

  



  

  سبک نویسنده -2-6

ي خاص هر هنرمنـد در بیـان موضـوعات مشـترك اسـت کـه فقـط بـه خـود او          شیوه ،سبک   

ذهن مردم تـأثیري  درجوي وسایلی است تا به کمک آنها ودر جست هر هنرمند .اختصاص دارد

     )1394میرصادقی، . (وجود آوردخاص به

     رضا بایرامی از جمله نویسندگان معاصر که در اغلـب آثـارش بـه شـهر و شهرنشـینی      دمحم

از زنـدگی روسـتایی و از تجـارب دوران    اسـت اول  بلکه در دو حیطه کـار کـرده   ،اعتنایی نداشته

با زبانی بسیار سـاده و   .استکودکی خود و دوم از حضور در جنگ تحمیلی سخن به میان آورده

هفـت روز  (ت گذشـته  گرا و بدور از تکلّف در روایت خاطرااي واقع، گرم و صمیمی، نویسندهروان

بـا احسـاس   ) آتـش بـه اختیـار   (هـایش یات هم اشاره کرده است  و در رمـان حتی به جزئ) آخر

پردازد که خواننده خـود را در مناظر زیباي طبیعت میطوري به وصف مناطق جنگی و ،شاعرانه

  . گرایی نویسنده استپندارد و این به سبب واقعمیئی از تصویر جز ،قاب تصویر

. عـاً وجـود دارنـد   طـور کـه واق  تـر اشـیاء اسـت، همـان    گرایـی تصـویر و تشـریح  دقیـق    واقع     

 .طنـز تلخـی دارد  بـر اجتمـاع و فرهنـگ حـاکم بـرآن      در مواردي بایرامی، )1394میرصادقی، (

م عادي با زندگی عادي مثل مردم جامعه که ایـن خـود   هاي بایرامی همه از مردقهرمان داستان

ی کـه بـه    . استهاي بایرامی افزودهایی رمانبر جذّابیت و گیر وي با توجه به اندیشه و نگاه خاصـ

طبقات دردمند جامعه دارد، در اغلب آثار خود، دردهاي نهفته و نامحسوس برخی از اقشار را بـه  

  . استتصویر کشیده

                  

  شناسیجامعه-2-7

هـاي انسـانی، آداب و   ي جامعهاي از علوم اجتماعی است که به مطالعهشناسی شاخهجامعه     

شناسـی بـا تئـوري علمـی جامعـه، شـناخت حرکـات        جامعـه .پردازدرفتار و زندگی گروهی می

ـ  . م بر این حرکات استاجتماعی و بررسی قوانین حاک ر ایـن  به دیگر سخن، سعی دانش مزبـور ب

دهد، و با شـناختن و شناسـاندن   دست معه بهاجاست که تصویر منظم و کامل از تحول و تکامل

ي جامعـه و  بارهها درن بر نگرش و دید علمی انسانهاي حیات اجتماعی و افزودجامعه و ویژگی

  )1385ترابی، . (ت اجتماعی بیفزایدسیر تکامل آن بر شتاب حرک



-بررسی میي خود به بحث ولفی دارد که هر کدام در حوزهمخت هايشناسی شاخهجامعه

نوع ادبـی هـر جامعـه بـه      يربارهات است که دشناسی ادبیازد و یکی از این اقسام هم جامعهپرد

  .هستیم ازد، که ناگزیر به بحث در این حوزهپردتحقیق و تحلیل و نقد آن می

  

    اتشناسی ادبیجامعه-2-8

ت از سویی شناسی از سویی و ادبیصل پیوندي است استوار میان جامعهحاشناسی ادبیات جامعه

اي بـه نـام   ه به تعامل بین اثر ادبی و جامعه موجب آن شد کـه شـاخه  توج)1385ترابی، (.دیگر

ادبیـات  )1374فاضـلی،  (.وجود بیاید و به شناخت این تعامـل بپـردازد  شناسی ادبیات بهجامعه

: اندي تعامل سه دسته عواملآثار ادبی نتیجه. و خلقیات عصر نویسنده استرفتار بازتاب آداب و

زمـان بـروز   زیستی، فرهنگی و تاریخی، عوامل زیستی در نژاد، فرهنگی در محیط و تـاریخی در  

  ) 1380عالیی، . (کنندمی

اي اي بـر ي وسـیله ي مطرح در آثار ادبی را به مثابـه مایهشناس ادبی، محتوا و درونجامعه

از ایـن  . کنـد الت سیاسی، اجتمـاعی و فرهنگـی مطالعـه مـی    بررسی میزان انعکاس تغییر و تحو

فکري و طبقـاتی رایـج در   هايتوان به پیوندي که میان متن ادبی و گرایشرهگذر همچنین می

هـا و مسـایل   اي از پرسـش اي در دوران خود به مجموعـه هر نویسنده .بردپید، جامعه وجود دار

هـاي  توان دریافت که پاسخگوید و با بررسی آثار نویسندگان ادوار مختلف میی پاسخ میاجتماع

  ) 1387عسگري، . (دوران چه بوده استنویسندگان آن ادوار به مسایل اجتماعی و فرهنگی آن 

یـن بخـش از شـعور    شناسی ادبیات، به عنوان دانشی اجتماعی، به بررسی ادبیـات، ا جامعه

مقتضـیات محـیط    و روش علمـی جـوهر اجتمـاعی آثـار ادبـی، شـرایط      و بـا  دپردازاجتماع می

بینی و موضع فکري و فرهنگـی آنـان،  ي شاعر و نویسنده، جهاناجتماعیِ دربرگیرنده و پرورنده

مطالعـه قـرار مـی    در آثار ادبی را مـورد  هاي اجتماعی مورد توجه مباحث و موضوعات و سفارش

  )1385ترابی،. (دهد

فـالن  اچریا به ما بگوید چرا نویسنده چنین نگرشی به جهان دارد،توانداسی میشنجامعه

-ي نگرش غالب و در بهمان دوره کـم در فالن دورهتلقّی از طبیعت یا جامعه یا انسان یا هستی

ي ادبـی،  شناسـی پدیـده  جامعـه )1380عالیـی،  . (گر به کل غایب استاي دیرنگ و باز در دوره

شناختی است که هاي جامعهکند و شامل مجموعه روشمیاز متن ادبی بررسی ادبیات را خارج



  

ن و منتقـدان  اي چون نویسندگان، اسـتادا هاي حرفهبه نشر، پخش، فروش، نهادهاي ادبی، گروه

  )همان. (استبیرون از متن ادبی یا ادبیات است، مرتبط یعنی هر آنچه: ادبیات

خـود دارد، اثـر ادبـی نیـز نشـان      ان آن موجـود را بر واره نشـ یک سنگطور که قالب همان

ي آن ندهگر ادبیات هم باید اثر ادبی را در پیوند با عوامل سـاز تحلیل... نویسنده را به همراه دارد

  ) 1380عالیی، . (لحاظ کند

تـوان بـه فرهنـگ، محـیط اجتمـاعی و آداب و      ي ادبیات هر دوره در حقیقت میبا مطالعه

در خـوانش مـتن مـورد    در واقع محقـقّ  . ي آن دوره و یا آن جامعه پی برددهرسوم تشکیل دهن

تحقیق باید دو نوع خوانش داشته باشد که بتواند به کنه و ذات متن وقوف پیـدا کنـد و از درون   

  .ي خویش را پیدا کندمتن و از زوایاي آن بتواند هدف مورد مطالعه

دو مـتن، دو  «. اسـت » انـه گدو«رد، هـر مـتن   نیاز دا» دوگونه خواندن«ي متن به خواننده

) 1392نعتی، صـ (. همیشه دو متن در یک متن وجود دارد. »... دست، دو نگاه، دو گونه شنیدن 

هـر نویسـنده   . انداز و برداشت نویسنده از زندگی و هسـتی تصویري است عینی از چشم ،داستان

ي زنـدگی  رخوردش با زندگی، فلسفهي بي زندگی دارد یا نحوهمعینی درباره» يفکر و اندیشه«

حماسـی، رمانتیـک،   (ي داستان از هر لحـاظ نویسنده)1394میرصادقی، (.کندم میاو را مجس

آن  يربـاره خواهـد د اي کـه مـی  ات فولکلـور منطقـه  ي اول خود به ادبیباید در وهله...) جنگ و 

کـه  طـور  اشـد تـا بتوانـد آن   آگاهی کـافی داشـته ب   ،مکان و یا زمان خاص شروع به نوشتن کند

ي تحریر در بیاورد، و فرهنگ مختص آن جامعه را قدرت خالقیت خود را به رشته ،استشایسته

  .در داستان خود بروز دهد

کند که کند و سعی میزندگی اجتماعی را تحلیل و بعد تفسیر می» اطالعات«نویس رمان

. ل سازدقتن بتواند آنها را به خوبی منتهاي ضروري آن را مشخص سازد تا در هنگام نوشخصلت

ي اتفاقـات و نظـرات و  در واقع ادبیات هر دوره مختص همان دوره است و دربـاره )1386زرافا، (

 ،جا مانده از دوران تاتار و مغـول که از ادبیات بهطوريبه ؛پردازدوگو میعقاید همان دوره به گفت

  . دید و درك کرد عیناًناك آن زمان را اسفتوان وضعیت می

اي اسـت  »آینـه «می دهد؛ یـا » خبر از سرّ ضمیر«است که » رنگ رخساره«ات همانادبی

اي است که به دلیـل عمومیـت   ادبیات رشته) همان. (دهدرا انعکاس می» جتماعیزندگی ا«که 

شناسـی  تاریخی، فلسـفی، جامعـه  : از جمله.کردتوان آن را بررسی هاي مختلفی میآن با دیدگاه



هاي گوناگون بدان نگریست توان به کمک دانشاین ویژگی ذاتی است که میادبیات داراي . ... و

) 1377علوي مقدم، . (د و تحلیل کردو آن را نق

مورد تحلیل وها رااست که متن»خواندن«اي فعالیتاز همان آغاز گونه»شکنیساخت«        

اي در هـر اوضـاع و احـوال و هـر زمانـه     رمـان )1392نعتی، صـ (.دهـد قرار مـی »بازجویی«گاه 

دهد و تـوان کـاوش   اي بازتاب میانگیز و افشاگرانههاي معاصر خود را با جزئیات ستایشواقعیت

رایی گساختدر )1394میرصادقی، . (اش را داردي جزئیات زندگی و معنا و مفهوم غنیدر همه

تغییرناپـذیر اي ایسـتا و بـه شـیوه  بـه خـودي خـود،    بررسی سـاختارها تکوینی لوسین گلدمن،

 .سـت ا آنهـا کـارکرد ل سـاختارها و دیـالکتیکی تحـو  بررسی فرایندبلکه هدف، ،نیستموردنظر

بـراي دادن   ،رایی تکوینی این است که هر رفتار انسانی کوششی استگبنیادین ساخت يفرضیه

موضوعی کـه  اد تعادلی میان فاعل عمل واز این رهگذر، ایجپاسخی با معنا به وضعیتی معین و

  )1382:،حسین آبادي(. تاین نظریه اس تأکیدمورد  ،عمل برآن واقع شده

  

  شناسی ادبیاتپیشینه جامعه -2-8-1

گویـد  هنگامی که افالطون در کتاب جمهوري از رابطه شاعر و شعراو و مخاطبان سخن می

به نوعی آغازگربحـث رابطـه   .شماردا مردود میو تاثیر مثبت شاعر در زندگی اجتماع مخاطبان ر

  )86-87عسگري، (.ادبیات و جامعه است

شناسـی  هاي علم مستقل جامعـه به صورت مشخص درآغاز قرن نوزدهم میالدي اولین پایه

میالدي کتابی با عنوان ادبیات از منظـر   1800مادام دواستال در سال .ادبیات بنیان گذاشته شد

هاي اجتماعی منتشر کرد او در این کتاب سعی کرده بود تاثیر دیـن  و آداب   ادپیوندهایش با نه

  )همان(.و قوانین را برادبیات  و تاثیر ادبیات را بردین و آداب و قوانین نشان دهد

نـام ببـریم کـه برخـی او را     )1828-1893(پس ازمـادام دو اسـتال بایـد از ایپولیـت تـن      

بعد از آن در قرن بیستم به نظریات )1377ولک،(. یات می دانندبنیانگذارعلم جامعه شناسی ادب

طبقـه  ها به ادبیات بـه عنـوان سـالحی بـراي مبـارزه وبـه نفـع        رسیم که مارکیستمارکس می

  .کردندکارگراستفاده می

-شناسی ادبی شـناخته مـی  شناسی درادبیات یا جامعهچه که امروزه با عنوان جامعهاما آن

فیلسوف و منتقـد مجارسـتانی در اوایـل قـرن     ) 1885-1971(که جورج لوکاچ شود، علمی است

دانشمند رومانیایی سـاکن  ) 1913-1970(بیستم آن را بنیان گذاشت و پس از او لوسین گلدمن



  

علم با محتواهـاي خـود برمـا    ((لوکاچ معتقد است ) 52:همان(فرانسه آن را بسط و گسترش داد 

کند، امـا  علم امورماوقع  و مناسبات بین امورماوقع را عرضه می گذارد، هنربا صورت خود،اثر می

  )1382، لوکاچ)) (ها راها و سرشتهنرجان

شناسی ادبیـات و بـه   ترین محقق در عرصه جامعهبعد از لوکاچ شاگرد وي از شناخته شده 

 شناسی رمان گلدمن است که این پایان نامه براسـاس نظریـات وي نوشـته شـده    خصوص جامعه

  .است

لوسین گلدمن -2-8-2

تمـام دوران کـودکی را در    در بخارست دیده به جهان گشود،1913گلدمن در سال لوسین      

ي متوسـطه را نیـز در   بوتوزانی، یکی از شهرهاي کوچک رومانی سـپري کـرد و تحصـیالت دوره   

و نخسـتین   ي حقوق به تحصیل پرداختسپس به بخارست برگشت و در رشته. جا گذراندهمان

اي الب روسـیه جـان تـازه   ي انقـ همارکسیستی که در پرتو تجربي هاي خود را از اندیشهشناخت

. از دوران جوانی گلدمن اطالعات چندانی در دست نیسـت . دست آوردجا بهگرفته بود، در همان

زیـرا  م بود، ین اقامت از جهت فکري براي او مها: مدت یک سال را در وین گذراند 1933در سال

تر احتـرام  ته گلدمن براي آدلر بیشالب. شرکت کردمارکسیست  ماکس آدلرهاي درس در کالس

» مارکسیسـم اتریشـی  «ها بود کـه گلـدمن بـا    در همین درس. فکري قایل بود تا ستایش نظري

هربرت شود که هاي مکتب نوپاي فرانکفورت آشنا میآشنا شد، در همین دوران گلدمن با نوشته

و زنـدگی   به پاریس رسـید 1934گلدمن در سال . رداز آن خواهد بودپمعتبرترین نظریهمارکوزه

سیاسی در زمان با گذراندن دکتراي اقتصادهم. دشوار دانشجویان خارجیِ بی پول را تجربه کرد

مین معـاش بـه   أي حقوق و لیسانس زبان آلمانی و لیسانس فلسفه در سـوربن، بـراي تـ   دانشکده

هـاي  فروشی و مانند آنها، تهاجم فاشیستشویی، روزنامهشاگرد لباس:ی دست زدکارهاي مختلف

گیـر و در اردوگـاهی   نجـا دسـت  به تولوز گریخـت، امـا در آ   1940ال او در س. آلمانی در راه بود

پیر ورنان آشـنا شـد و   زندانی شد که البته به سرعت از آن گریخت، در همین شهر بود که با ژان

ي منطقـه «ي ارتـش به هنگام حملـه . او خودداري نکرداز ابراز دوستی و محبت بهتا پایان عمر 

هـاي پناهنـدگان   یس رفـت و دوبـاره در یکـی از اردوگـاه    ئمخفیانه به سو1942در » آزاد فرانسه

در پـی وسـاطت ژان پیـاژه آزاد شـد و     . به درازا کشید 1943این اسارت تا سپتامبر . زندانی شد

ایـن تـز کـه    . اي آماده ساختن تز دکتراي فلسفه در دانشگاه زوریخ گرفتیک بورس تحصیلی بر

ایمانویل ي به زبان آلمانی نوشته شده بود، نخست با عنوان انسان، اجتماع و جهان در فلسفه
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Abstract:
Research Aim: Reflection of public culture in the works of Mohammad Reza Bayrami based 

on throry of Lucien Goldman

Research method: The research method in this dissseration is of a type of library and content 

analysis.

Findings: Four novels “Shadow of grasshopper, Arbitrary Fire, Suspended Bridge, An 

Arid Land” are the works of Mohammad Reza Bayrami. He is one of successful 

writers in narrative literature (holy defense) that have gotten considerable fortuity. 

With regard to the effects of environment, cultural issues, and society on these novels 

and as the main indexes of these above mentioned works, this present inquiry 

evaluates public cultural reflection into these four works with the help of sociological 

literature of Lucien Goldman’s viewpoint. The result of this research reveals that the 

usages of proverbs, adduce to public poems through the novel, proceeding to the 

social customs, cultural and religious issues, and indications to the public notions for 

instance: superstitious beliefs, misfortunate, fortunate, prayer, curse, gestures, 

proceeding to the nature of the village, veneration of village, … are the prominent 

public cultural elements of these works. 

Conclusion: The yields of study demonstrate that: 1. Public culture, the role of 

environment and author’s personal experience of war had overriding effects of 

evolving writer’s mind. 2. According to Goldman viewpoint and with regard to the 

structures and contents of the under scrutinizing works, the writer is the tongue of his 

society and reflects the social, cultural and political issues of his contemporary 

community in his works. 3. Not only the cohesiveness through the elements of public 

culture with the subject of holy defense and literary Resistance states the ingenuity 

and adroitness of the writer, but also exhibits the effect of unconscious power of him 

in the way of creating connectivity between public culture and the elements of holy 

defense is inevitable.

Key words: Narrative literature of holy defense, Sociological Literature, Mohammad 

Reza Bayrami, Arbitrary Fire, Suspended Bridge, Shadow of Grasshopper, An Arid 
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