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داستانی  ادبیّاتدر نظام اعتقادی شناسانۀ کاربرد  بررسی جامعه

موردی آثار هوشنگ  ۀ)براساس مطالع کودک و نوجوان

 کرمانی( مرادی
 1محمودی علیرضا

 فارسی دانشگاه زابل ادبیّاتگروه زبان و استادیار 

 کیچی زهرا

 فارسی دانشگاه حکیم سبزواری ادبیّاتی زبان و دانشجوی دکتر

(133تا  391)از   

13/6/3191، تاريخ پذيرش مقاله: 12/9/3191تاريخ دريافت مقاله:   

 
 

 چکیده

مربوط به کودکان و نوجوانان است که نقش مهمی  ادبیّاتتی، هر مل ادبیّاتهای  ترين بخش از گسترده

فرهنگی  -اين بین نهادهای دينیکند. در  های اجتماعی ايفا می سازی آنان برای ورود به عرصه در آماده

 داستانی کودک و نوجوان ادبیّاتند که در هست (در جوامع اسالمی ويژه)به نهادهای بنیادين هجملاز

لذا در اين تحقیق که با هدف شناخت هر چه بهتر چگونگی معرفی و ؛ اند گرفتهخاص قرار هموردتوج

توصیفی و  ةتا به شیواست ده شدر آثار کودکان و نوجوانان صورت پذيرفته، تالش نظام اعتقادی انعکاس 

له در آثار منتخب هوشنگ ئساختارگرايی تالکوت پارسونز، اين مس ةبه نظريهتحلیلی و باتوج

شود. در اين بررسی ترين نويسندگان آثار داستانی کودک و نوجوان کشورمان  جستهکرمانی، از بر مرادی

نهادهای دينی و باورهای عامیانه  مطالعه، در دو قالب کلیِآثار داستانی مورد نظام اعتقادی پژوهش

ز نشان ا پژوهشاين  ةو نمودارهای الزم ارائه شده است. نتیج  برای تبیین بهتر مطالب، جداولو بررسی 

 در اين آثار انعکاس يافته ،ترين نهادهای بنیادين جامعه عنوان يکی از مهمبهآن دارد که نهادهای دينی 

 دارد. نويسنده قرار هتوجايرانی، مسائل مذهبی در رأس  ةبه فرهنگ اسالمی جامعهباتوجاست و 

 

داستانی کودک و نوجوان، هوشنگ  ادبیّاتساختارگرايی،  ة، نظرينظام اعتقادی: ها کلیدواژه

  .کرمانی مرادی

                                                 
 mahmoodi2009@gmail.com                               . رايانامة نويسندة مسئول:                                3
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 مقدمه .1

با  هـ.ش 3111ای رسمی و روشمند، در حدود  معاصر کودک و نوجوان به شیوه ادبیّات

بان در کشورمان  کودک و نوجوان اروپا و با پیشگامی جبار باغچه ادبیّاتتأثیرپذيری از 

  :آمده استچنین ادبیات اين نوع . در تعريف (11 :3122دهريزی،  )گودرزیرواج يافت 

 ةآثار ذوقی و فکری که متناسب با رشد و روحی ةادبیات کودک و نوجوان بر کلی»

های علمیِ ساده،  داستان، شعر، کتاب های گوناگونِ کودکان و نوجوانان در قالب

 ها فراهمة فرهنگ آنهای آموزنده برای پرورش ذوق و فکر و توسع نامه نامه و نمايش فیلم

 (. 191: 3121 )ياحقی،« گردد باشد، اطالق می

های ورود به دنیای کودکان و نوجوانان است.  ادبیات کودک و نوجوان از بهترين راه

خواندن ادبیات برای رشد زبانی، شناختی، شخصیّتی، اخالقی و اجتماعی کودک و 

افزايش  ،ادبیات اين ترين کارکرد مهم (.313: 3122 دهريزی، )گودرزینوجوان ضرورت دارد 

محیط  دربارةشناخت او  گسترشبینی کودک و نوجوان و  جهان آگاهی و گسترش

، داستان و کودکان ادبیّاتيکی از انواع  (.191)همان: های زندگی است  اجتماعی و ضرورت

  داستانی است.  ادبیّات

ده و حقیقی است که نويسنده با بیانی زنای از وقايع حقیقی و غیر مجموعه داستان

م کند در ذهن مجس طور آنیبهسازد که وقايع را  آمیخته با جزئیات، مخاطب را قادر می

تنگاتنگی  ةق است، رابطخال ةذهن و انديش ةاگرچه داستان تراويد (.311: 3122 اياغ، )قزل

ها در ادبیات  مايه ترين درون يکی از گسترده به اينکههای اجتماعی دارد. باتوجه با واقعیت

داستان بهترين وسیله  (،113: 3132 )محمدی،ن، اجتماعی است اداستانی کودک و نوجو

کمك  آنهاسالی است و به با زندگی بزرگ انو نوجوان انبرای رويارو ساختن کودک

پیدا کنند محیط طبیعی و اجتماعی پیرامون خود شناخت  و کند که از خود، ديگران می

  وند.ششدن به اجتماع آماده و برای وارد

 هوشنگ کشورمان، نوجوان و کودک ةحوز معاصر نويسان در بین داستان

داستانی کودک  ادبیّات ةحیط در که است شده شناخته های چهره  هجملاز کرمانی مرادی

 وی ةبرگزيد آثار از اثر پنج نوشتار اين درو نوجوان آثار فراوانی از وی انتشار يافته است. 
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 خمره الف(،3191) خانهقالیبافهای  بچه از: نداعبارت که است شده گزينش بررسی برای

  .(3193) نخل و (د3191) های ديگر تنور و داستانج(، 3191) پلوخورش ، ب(3191)

 يکی از ،«ساختارگرايی کارکردی»يا همان  «کارکردگرايی ساختاری» ةنظري

ی ها زيرمجموعه از هنظرياين  (.339: 3131 )ريتزر،است های مهم در علوم اجتماعی  نظريه

ساختارهای جامعه حاکی از آن است که  و هاست فرمالیستيا  گرايانصورت هایديدگاه

شود و  ، به ساختارهای ديگر معطوف می)پیامدهای مثبت يا منفی(و اهمیّت کارکردی آن 

و  ا نهادهای جامعه، روابط متقابل آنهاموضوع اصلی آن ساختارهای فراگیر اجتماعی ي

اين  ،ديگرعبارت؛ به(311: 3129 )ريتزر،بر کنشگران است  شانهت محدودکنندتأثیرا

حسب نظیر خانواده، مذهب و امثال آنها را بر های اجتماعی و نهادهايی مکتب ايدئولوژی

. هدف ساختارگرايی (113: 3166 )شرمن، دکن میتبیین کنند،  نقشی که در جامعه ايفا می

به  (.11: 3129 پور، )کهنموئیدرک تأثیر تاريخ و مسائل اجتماعی بر ساختار متن است 

های  شناخت بهتر آثار ادبی و جنبه ،شناسی ادبیات که هدف همین منظور در جامعه

رود. اين  میشماريی بهترين رويکرد بهاست، ساختارگرا آنو تأثر از آن بر جامعه تأثیر 

ترين  اصلی زيادیبرای مدت  و در فرانسه شکل گرفت 3961و  3911های  هدر دهنظريه 

ترين  يکی از مهم(، Talcott Parsons)شناسی بود و تالکوت پارسونز  سنت نظری جامعه

  حوزه است.اين ان پرداز نظريه

اين که  است نظران مکتب فونکسیونالیسم صاحب از ،(3939-3911) تالکوت پارسونز

اجتماعی نظیر خانواده، مذهب يا دولت در رابطه با بقای  ینهاد ةمطالع معنیبه مکتب 

های گوناگون  آمیختن و ترکیب جريانپارسونز با درهم .(31: 3166 )شرمن، است جامعه

د کرنوينی ارائه  ةقرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم، نظري اجتماعیِ های ديدگاهانديشه و 

ای مانند خانواده،  نهادهای ويژهبارة های پارسونز در نوشته زيادکه ماندگار شد. قسمت 

دادن اين آنها، تالشی برای نشان وجوداقتصاد، حکومت و مذهب است که از نظر او 

نوايی اجتماعی، انسجام و ثبات جامعه کمك له است که چگونه اين مؤسسات به همئمس

اجتماعی، اعتقادی  ار گروهِهای آن را به چه نظام کنند. پارسونز جامعه و خرده می

او برای اين نظام يا  (.312: 3131 )ريتزر،کند  ، سیاست و اقتصاد تقسیم می)فرهنگی(
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حفظ يکپارچگی و انسجام  و پذيری، نظارت اجتماعی کارکردهايی با عنوان جامعه ،نهادها

  (.12: 3126 )اسمیت،شمرد  های اجتماعی برمی در درون نظام

دهند  را تشکیل می کلیی هر يك از چهار نظام فرعی که جامعة به نظر پارسونز برا

نظام فرعی سازگاری، موضوع مطالعة »بايد رشتة خاصی از علوم اجتماعی اختصاص يابد. 

، موضوع علم سیاست است؛ حفظ تیابی به اهدافعم اقتصاد است؛ نظام فرعی دس

شناسی  باشد هم انسانشناسی اجتماعی  تواند هم موضوع روان الگوهای فرهنگی هم می

شناسی  ای موضوع مطالعة جامعه شناسی و باالخره نظام فرعی اجتماع جامعه و هم روان

نظام مذهبی همان است که پارسونز از آن با عنوان نظام . (311: 3191)روشه،« است

 کند.  اعتقادی يا فرهنگی ياد می

در نظام اعتقادی ررسی داستانی کودک و نوجوان و ب ادبیّاتشناسی  جامعه ةدر زمین

 ةد؛ لذا در بررسی حاضر با تأکید بر نظريشن يافتاين آثار پژوهش مستقلی 

نهادهای »در دو زير مجموعة نظر در آثار موردنظام اعتقادی  ،ساختارگرايی پارسونز

 ه است. شدتجزيه و تحلیل  «باورهای عامیانه»و « دينی و مذهبی

 

 نظام اعتقادی .2

بندی نهادهای بنیادی جامعه، از نهادی با عنوان  پارسونز در تقسیمکه گفته شد، چنان

معنی  به معنی نظام فرهنگی و هم بههم توان آن را  که میکرده ياد « نظام اعتقادی»

ايران اين دو نظام مکمل هم هستند و  ةد. در جامعنظام مذهبی يا دينی تفسیر کر

ای که جداسازی و  گونه؛ بهار استجامعه بر بنیاد فرهنگ و نظام مذهبی استوفرهنگ 

، شناسانجامعه ز مسايل دينی و مذهبی دشوار است.تشخیص برخی مسايل فرهنگی ا

شدن در دلیل نهادينهاند که بهای منظم از الگوها و نمادها دانسته فرهنگ را مجموعه

 (. 111: 3131 ،ريترز) اندافراد شده نظام اجتماعی، جزئی از نظام شخصیّتی

دهنده،  د و اجزای تشکیلگرديشناسی مطرح  بحث فرهنگ ابتدا در جامعهجا که آناز 

از مفاهیم  (،163: 3121)داوودی،  شدهای حاکم بر آن مطالعه  سازوکارتغییر و تحوالت و 

تنگاتنگ با  ةرابطو  (12: 3191 )گیدنز و بردسال،آيد شمارمیبهشناسی  رايج در جامعه
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جامعه نظام روابط متقابلی است که »آمده است:  و فرهنگ معهدر تعريف جا. جامعه دارد

ها، عادات و رسوم و  زندگی، ارزش ةکنند و فرهنگ شیو میرقرارها بین خود ب انسان

نهادها و روابط  ةدر اين تعريف هم (.9: 3133 )تامپسون، «کنند کاالهايی است که تولید می

  است.   ابسته به فرهنگ معرفی شدهها در جامعه و انسان

تر از تأثیر جامعه بر فرهنگ است، نبايد تنها از  اگر چه تأثیر فرهنگ بر جامعه قوی

 پژوهشگرانتأثیر فرهنگ بر جامعه سخن گفت و از تأثیر جامعه بر فرهنگ غافل ماند. 

نیست پذير  گرفتن ساخت اجتماعی امکانة علمی فرهنگ، بدون درنظرمعتقدند مطالع

بخش کارکردها و ساختارهای  دهنده و نظام فرهنگ قوام؛ زيرا (313: 3136 )توسلی،

ا ، امّ(11: 3123 )ستوده، پذيرد ت و رفتار هر يك از افراد جامعه از آن تأثیر میاجتماعی اس

 شده خوانده (311: 3136 ی،)توسل «آموزش و پرورش انتقالی و مشترک» اين فرهنگ که

زمان و به  یانتقال، ط ةگذارد و در پروس افراد به يك میزان تأثیر نمی ة، بر هماست

 ای نامحسوس قابلیّت تغییر دارد.  گونه

ی يا نامحسوس مادی يا محسوس و غیرماد ةشناسان فرهنگ را به دو گون جامعه

ی، ابزار صنعتی، کشاورزی، عکاسی، اشیاء ماد ؛بندی اند. در اين تقسیم دهکرتقسیم 

 فرهنگ محسوسات ةکمّی دارد، در داير ةموسیقی، آموزشی و لوازم خانه که جبن

حیطة کیفی دارد، در  ةها که جنب ها، باورها و نگرش و عقايد، انديشه گیرندقرارمی

 خلق، و وثوقی و نیك 19: 3191 )گیدنز و بردسال، جای دارندی يا نامحسوس فرهنگ غیرماد

3126: 11.) 

ناپذير است.  تنابهای کودک و نوجوان اج فرهنگ در داستان ةانعکاس همه جانب

 ؛جامعه است هرهای اصلی فرهنگ  داستان جزيی از ادبیات و ادبیات يکی از ستون

آنان  ةآثار ادبی ويژ ةی کودک و نوجوان به مطالعآوردن گروه سنی روی، حتبنابراين

رايج  ةباورهای عامیان حتی شود. آداب و رسوم، اعتقادات و محسوب میفرهنگی  یفعالیّت

 ،شدهاز اين آداب در آثار بررسیبرخی . استجامعه جزيی از فرهنگ هر در بین مردم 

نويسنده و منحصر به آثار اوست و دلیل آن را در زمان و موقعیّت  ةويژيا مشترک 

در  ،شود. از ديگر سو د که در جای خود به آن اشاره میکرتوان توجیه  جغرافیايی می
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ترين  اخت فرهنگ جامعه و جزيی از آن است. رايجنهاد مذهبی زيرس ،جوامع اسالمی

 :است «دين»شود،  برده میکارای که در اين نهاد به واژه

نظامی که از  ؛معانی و اهداف متعالی و نهايی است ةدين يك نظام فرهنگیِ برانگیزانند»

صورت يك ای از تقدس و تعالی دارند، به لهطريق خلق مفاهیم و معانی و اعمالی که ها

يندهای آصورت يك نظام نمادين ريشه در فرشود. دين به گر می ة فراگیر جلوهمجموع

 (.39: 3136)توسلی،« اجتماعی دارد

ها پرستش دسته جمعی  نهادهايی است که در آن انسان ةکلی»مقصود از نظام دينی 

: 3121 )گرت و میلز، «دهند های ثابتی ترتیب می های معین و در مکان خدايان را در زمان

کارکردگرايی ساختاری بر اهمیّت اجماع و وفاق اخالقی در  ةجايی که در نظري. از آن(111

توان  را میدين ، نهاد (11: 3191 )گیدنز و بردسال،شود  حفظ ثبات و نظم جامعه تأکید می

ترين کارکرد اين مهمجامعه دانست. پارسونز ترين نهاد برای حفظ  ترين و ضروری مهم

  (.312: 3131 )ريتزر، کند سازی جامعه معرفی می رچهنهاد را يکپا

توانند خالف مصالح بشری، علم و اخالق جامعه  جايی که آثار ادبی نمیاز آن

های دينی درست و متناسب با  آگاهی ةو ارائ (39: 3123 )پارسانسب،گیری کنند  جهت

نقش مهمی در اساس فرهنگ و فکر آنان دارد و زندگی  انو نوجوان اننیازهای کودک

 ة، اين نهاد در آثار ويژ(391: 3136 )طبسی،دهد  دينی و الهی می یرا جهت آنها ةآيند

های مذهبی، آموزش خواندن و نوشتن نیست  کودک و نوجوان بازتاب يافته است. آموزه

نهادن به محیط ودک با پایا بتوان آموخت، بلکه ککه با ورود به نهاد رسمی خاصی آن ر

و در آينده ارتباط  شودمیخانواده بسته به میزان پايبندی خانواده به مذهب، تربیت 

اطهار و ...  ةها، مساجد، زيارت ائم تئهی جملهد را با نهادهای مذهبی رسمی ازخو

يافتن هويت اخالقی، يافتن کودک و نوجوان را در  ،د. نهادهای مذهبیکن تقويت می

ياری  اجتماعی ةبردن روحیباالری برای تبیین محیط طبیعی و اجتماعی و تفسی

مفاهیم دينی و » اين نهاد در دو قسمِ ة بحث،در ادام .(331: 3121 )کوئن، رسانند می

 شود. پژوهش بررسی می در آثار منتخبِ «باورهای عامیانه»و « مذهبی
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 مفاهیم دینی و مذهبی. 2-1

ها،  مکانت مذهبی در آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی از جهکاربرد مفاهیم دينی و 

 کنیم.ترتیب به آنها اشاره میکه به بررسی استها و آداب دينی و مذهبی قابل یّتشخص

 

 های دینی و مذهبی مکان .2-1-1

ها ياد کرمانی از آن ت که در آثار مرادیهای مقدسی اس جمله مکانها از مساجد و زيارتگاه

 شده است.

کرمانی،  مرادی ةشدهای مذهبی در آثار بررسی ين مکانتر يکی از مهم مسجد: -الف

ز است که در کل ترين نهادهای مذهبی در گذشته و امرو مسجد از مهم ؛مسجد است

 ةشدة روستايی تصويربار تکرار شده است. در جامع سیاين نويسنده  ةشدآثار بررسی

سه تا صف » :دارددر مرکز و میان ده قرار تا، مسجدروس ةها، در معماری ساد اين داستان

 کرمانی، )مرادی «های میان ده بود بود، صف باالی ده، پايین ده و صف مسجد که صف بچه

 یدان روستا که باز هم مرکز آن در برخی موارد نیز مسجد، دور تنها م (.311 ب: 3191

 (.313: 3193 ،کرمانیمرادی)شده است  رود، بنا  شمارمیبه

 ،محل عبادت مسلمانان ،برای نمونه ؛اند ی گوناگون داشتهها در گذشته نقش مساجد

قضاوت و  محلساز،  مسايل مهم و سرنوشت بارةرگیری د تشکیل جلسات برای تصمیم

 )داوودی،بوده است  نیاز مسلمانانآموزش مسايل دينی و دنیايی موردنیز رفع اختالف و 

کارکردهای  که ترين نهاد مذهبی است کرمانی، مسجد مهم در آثار مرادی .(333: 3121

توان  از آن جمله می ؛در جوامع امروز برای کودکان و نوجوانان مطرح شده است آنمهم 

 د: کربه موارد زير اشاره 

ر کوچه بنشیند و با اين و توانست برود جلوی مسجد س پدر نمی»محل اجتماع مردم:   -

 (.31د:  3191 کرمانی، )مرادی «ندبش کوآن خوش

از ، های ديگر تنور و داستان کتابدر  :کنند سی که همه به آن مراجعه میمکان مقد  -

ای را که در جوی آب  چکمه ةرفتگر محله لنگ، روندمیمردم به مسجد  ةجايی که همآن

اش داد تا  زير شیر آب گرفت، پاکش کرد. برد به ديوار مسجد تکیه»کند،  پیدا می
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آن را به مسجد بیايد،  داردکه احتمال  چکمهتا صاحب  (26)همان:  «.صاحبش پیدا شود

گیر بود.  دادخدا چوپان پیر و زمین»آمده است: نخل يا در داستان  بردارد. و ببیند

نشست. فقط  آمد دم مسجد آبادی می میکشاند و  کرد. روزها خودش را می چوپانی نمی

گرفت. از همه چیز خبر  چیز خبر میکرد. از هرکه و هر  نش خوب کار میها و زبا گوش

مردم  ةآيد تا از اخبار و احوال هم وی به مسجد می (.339: 3193 ،کرمانیمرادی) «داشت

  آيند، اطالع يابد. آبادی که اغلب به مسجد می

آمده برای جامعه، مانند جنگ، های پیش سختی و گرفتاری در زمان مکان مقدسی که  -

شود. در زمان جنگ که وسايل ارتباط جمعی مانند امروز گسترده  به سنگر تبديل می

عکس »رسید. در داستان  های الزم از طريق مسجد به گوش مردم می نبود، آگاهی

ت جوانان مردم را از حرکشود،  ، صدای مارش نظامی که از مسجد پخش می«عروس

 روندبه مسجد میها ة آنکند و مردم برای بدرق های جنگ آگاه می سوی جبههروستا به

 (.93 ـ1 د : 3191،کرمانیمرادی)

ا نه در زمان نیز چنین نقشی دارد، امّ خانههای قالیباف بچهاين مکان در داستان 

برای شکايت  ،است های داستان که ظلم آشکاری به او شده جنگ؛ بلکه يکی از شخصیّت

: رود و شايد همراه ساختن اهالی روستا با خويش به مسجد و نزد امام جماعت می

که به پاسگاه يا پیش کدخدا برود، يك راست لّه هر وقت حرفی داشت به جای اينيدال»

مخاطب به  هتوجبر جلباين مطلب عالوه (.31 الف: 3191 ،کرمانیمرادی) «آمد مسجد می

عنوان محل یاسی، به پذيرفتن جايگاه مسجد بهعدم اجرای عدالت توسط نهادهای س

 قضاوت و رفع اختالف در اين جامعه اشاره دارد. 

های مقدسی است که در بررسی  ها از ديگر مکان ها و زيارتگاه زادهامام ها: زیارتگاه -ب

ها در آثار ادبی زبان گاه زيارت ةرأس هم د. درکرها اشاره توان به آن کرمانی می آثار مرادی

. در کردجو وجسترا نشانی از زيارتگاه امام هشتم، امام رضا )ع( ، بايد فارسی

ا در ، امّاست نیامدهمیانبهنامی  گاهکرمانی مستقیماً از اين زيارت های مرادی داستان

شما را به قفلی که »شود:   عنوان قسم گفته میوقتی به خانههای قالیباف بچه داستان

 (،331 الف: 3191،کرمانیمرادی)« گرفتین، به زيارتی که رفتین، از سر تقصیر من بگذرين
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در داستان  همچنینکند، زيارت امام رضا )ع( است.  تنها زيارتی که به ذهن خطور می

خواست پولش را بردارد و برود  می»درخت گردويش را فروخت:  کورکبری، وقتی نخل

  .(311: 3193 ،همان) «زد دلش برای زيارت پر میزيارت. 

 «لسنگ اوّ»، نويسنده در انتهای داستان های ديگر تنور و داستاندر کتاب 

به  ،های مهم زندگی افراد بر تاريخعالوه ،های مزار نويسد که امروزه بر روی سنگ می

در اين کتاب از  (.311 د: 3191 کرمانی، )مرادیشود  هايی که رفته است نیز اشاره می زيارت

هايی  و عکس (91 )همان:سوغات زيارت مشهد  ةهای تبرک شد ها و نُقل مُهرها و تسبیح

 ،(91 )همان:گرفتند  های اطراف حرم می خانهکه مردم در زمان رفتن به زيارت در عکاس

 است.گفته سخن 

ها ها به آن داستاناند که در اين های مقدس مکان و ها ها از ديگر زيارتگاه زادهامام

آبادی  ةامامزاد» :شود وصف می نخلای که در داستان  زادهامام ؛ ماننداشاره شده است

هايش ريخته  چسبیده بود به کوه، آن باال، تنها و غريب، با گنبدی آبی که نیمی از کاشی

 «خورد و پرچمی سبز که در باد و باران و آفتاب سفید شده بود و از باد سیلی می بود

درختان  (.311)همان: دارد قرار  زادهآبادی در کنار امام  گورستان (.311: 3193 ،کرمانیمرادی)

هایِ  در يکی از جديدترين داستان (.311 )همان:اند  زاده را اشغال کردهپیرامون امام ،چنار

زيارتگاه  کالغی باالی درخت چنارِ ةبندی که در الن ، گردنپلوخورشاين نويسنده، يعنی 

که مردم  است جالب اين ةنکت است. دهکرمردم محله را به خود جلب  ةاست، نظر هم

چنار زيارتگاه گناه  ةبريدن شاخ» که چون معتقدند ؛رفتن از درخت را ندارندباال تئجر

بند برای همیشه باالی  شوند که گردن راضی می و برای همین (12ج:  3191 ،همان) «.دارد

گیری مکان مقدسی به نام  در قسمتی از داستان نخل به چگونگی شکل درخت بماند.

 (.13: 3193)همان، شده استقدمگاه اشاره 

 

 های دینی و مذهبی شخصیّت .2-1-2

های مذهبی هستند، بر  اشاره به نام پیامبران و امامان که شخصیّتکرمانی  در آثار مرادی

 فرهنگی تأثیر بسزايی داشته است.  -افزونی بسامد مفاهیم نهاد مذهبی
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 خانههای قالیباف بچهو  نخلدر دو کتاب  «پیغمبر»يا  «پیامبر» واژة پیامبر )ص(: -الف

که بر توان انگاشت  را عنوانی کلی می واژهاين  خانههای قالیباف بچهاست. در کتاب  آمده

      « شه؟ مگر تو خدا و پیغمبر سرت نمی»کند؛ مثال:  پیامبری خاص داللت نمی

 «.کرد خواند و پیش پیر و پیغمبر دعا می دعا می» و يا (9الف:  3191 ،کرمانیمرادی)

 خوانند می ار شعراين ها با صدای بلند  چین وقتی خوشه نخلا در کتاب امّ ،(316)همان:

چه ، اگر(11: 3193 ،همان) «!بل هوا، بلبل هوا، که بر جمال پیغمبر خدا صلوات»که 

کند که  راحتی درک میمخاطب به شود، مستقیماً از حضرت محمد )ص( نامی برده نمی

 مراد از پیامبر کیست. 

ای سردسیر  داستان رويش درخت نخل در منطقه نخلداستان  حضرت خضر )ع(: -ب

آسايی سبز  به طرز معجزه است وکاشته  آن رانخلی که درويشی خضرسیرت ؛ است

شود:  شود. به تناسب موضوع داستان، از حضرت خضر )ع( نیز بارها و بارها ياد می می

ا پر از سبزه و درخت و جگذاشت، آن ف است که هر کجا پا میخضر پیامبر بود. معرو»

بزرگوار، پیر و نورانی، سر تا پا لباس سبز پوشیده بلندقد و » (.13: همان)« شد گل می

  (.91 )همان: «بود

طور است که بهعلی )ع(  ،های مذهبی در اين آثار از ديگر شخصیّت امام علی )ع(: -ج

شود. شايد اين اشارات غیرمستقیم که شگرد اين  مستقیم نامی از ايشان برده نمی

کرمانی در داستان  واننده دارد. مرادینويسنده است، از نظر او تأثیر بیشتری بر خ

 13روزای » از مردی که ؛کند ياد می «روز قتل»خانه از اجرای مراسم های قالیباف بچه

و مراسم تعزيه را اجرا  (313 الف: 3191 ،کرمانیمرادی) «شد ملجم می ماه رمضون ابن

 (.99: 3193 ،همان)است  نخلذکرهای پرتکرار در داستان  هجملاز« یعل يا»کرد. ذکر  می

های کودک و نوجوان  ر داستاند ی است کهشخصیّت مذهبی ديگر امام حسین )ع(: -د

در ساير آثار  خمرهجز در کتاب ه. بحضور داردکرمانی  های مرادی ويژه داستانو به

مُحرم:  ؛ مانند اشاره بهيافتی نشانتوان  از اين امام همام میاين نويسنده  ةشدبررسی

خوانی محرم ديده  . هر سال تو روضه.. الغری هم بود که مال پايین آبادی بودپیرمرد »

صدای »زنی:  ، سینه(12 د: 3191 کرمانی، )مرادی «داد بودش که به مردم آب و چای می
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ان مداح آوردند برايم»خوانی:  ، نوحه(12 ج: 3191 ،همان) «آمد خوانی می زنی و نوحه سینه

ها گريه کردند. مثل روز  زن»، عاشورا: (311و  12 )همان: «که نوحه خواند و سینه زديم

حضرت عباس مشت ور تو »، حضرت عباس )ع(: (91: 319 ،همان) «قتل، روز عاشورا

عنوان لقب نام شمر که بهو حتی  (332 الف: 3191 ،همان) «ات بزنه. اين مزد دستمه؟ کله

 و هاثالم . اين(13 )همان:شود  به افراد ستمگر داده می خانههای قالیباف بچهدر داستان 

که بر  استو بازتابی از حوادثی  )ع(همه و همه يادآور امام حسین  ،قبیلمواردی ازاين

 ايشان گذشته است. 

است.  )عج(امام عصر های مذهبی اين آثار  يکی ديگر از شخصیّت امام عصر )عج(: -هـ

شدن من بیان سرگذشت خويش، از برآوردهزنی در ض خانههای قالیباف بچهدر کتاب 

 گويد:  میسخن  )عج(امام زمان  اسطةآرزويش به و

ب باالخره رفتم پیش سید درويش، پنج تا عريضه ]درخواست[ نوشتم. پنج تا ش»

کردم که بیهوش  زمون، سر چاه اينقده گريه میجمعه رفتم انداختم تو چاه صاحب

ره ديدم، سوار  «آقا»خوندم و خفتیدم. تو عالم خواب  آخری نماز ةشدم. شب جمع می

 سبزی ور سرشون بید. ةپرگلی دوشتن میومدن پايین. عمام ةبر اسب بیدن. از تو يه در

جلوشون يه قرآن بزرگ بید. دوشتن قرآن  «آقا»افتید، تعظیم کردم.  «آقا»چشمم که به 

 !ون تو بزن ور تو آب، بخورخوندن. اومدن جلوی من و گفتن: ای زن بیچاره برو ن می

 (.331  -319 :همان) «نیّتت برآورده شد

 

 آداب دینی و مذهبی .2-1-9

ة آداب و شود که در زمر در اين قسمت آن دسته از مفاهیم دينی و مذهبی بررسی می

بندی به های پاي يکی از پیامدها و نشانه . آداب دينی و مذهبیفرهنگ جامعه قراردارد

 دين و مذهب در جوامع اسالمی است. 

تصويرشده در آثار  ةيکی از آداب مذهبی بسیار رايج در جامع نماز: -الف

ر و تأکید کرمانی، نماز است. از آن جايی که نماز از واجبات دين است، با تکرا مرادی

 خانهقالیبافهای  بچهه است. در داستان شدقسمتی از آداب دينی فراوان آن در جامعه 

ها  د. نمازخواننماز جماعت تمام ش»نمايی از نماز جماعت به تصوير کشیده شده است: 

سوی آسمان گرفتند و دعا خواندند. به صورتشان دست کشیدند و هايشان را به دست
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روشن خاله بیدار صبح تاريك»آمده است:  نخل. در داستان (31: همان)« صلوات فرستادند

« ها زودتر بیدار شده بودند. خاله نماز خواند و جلوشان ارزن ريخت شد. مرغ و خروس

صبح »هاست،  ، معلم آبادی نیز که الگوی بچهخمره. در داستان (29: 3193 ،کرمانیمرادی)

در  (.11 ب: 319 ،همان)« بخردزمینی  از کل رحیم سیب ،بعد از نماز رفته بود باالی آبادی

نماز، اذان، قبله،  قبیل دستآن؛ از ده نماز و مفاهیم مربوط بهاين نويسن ةشدآثار بررسی

  بسامد دارند. 19نماز جماعت، دعا، قرآن، مُهر و تسبیح و امام جماعت، 

نامی  بردننويسنده بدون  که اجرای تعزيه يکی ديگر از آداب مذهبی است تعزیه: -ب

قتل امام علی  ةدهد. تعزي آن را شرح می ،هايش داستان، در چند جای ش تعزيهاز نماي

شده است. اين نمايش،  ماه رمضان اجرا می 13هاست که در  )ع(، يکی از اين نمايش

ملجم، با  ای زشت و خوره خورده در نقش ابن نمايشی ابتدايی است که يك مرد با چهره

چرخند و البته مردم  دور روستا می )ع(و امام حسین  )ع(ه در نقش امام حسن دو بچّ

شد، اون وقت  ری تموم میوقتی عزادا»ند: نک استقبال میبسیار روستا از اين نمايش 

 «دادنش چهل تومن پول میة ترياک و سیخورده سوختهشت من جو، يهمردم هفت

  (.312الف:  3191 کرمانی، )مرادی

 ةزادروزی که مردم در امام ؛ست، روز عاشورانخلروز قتل در کتاب  روز قتل: -ج

توان اقرار کرد که  . می(91: 3193 ،کرمانیمرادی)کنند  شوند و عزاداری می روستا جمع می

   ة آثار کرمانی است و در هم مذهبی در آثار مرادی ةترين واقع عاشورا زنده ةواقع

يافته است  ای انعکاس گونهترين تا جديدترين آنها به (، از قديمیخمرهشده )جز بررسی

 (.)ع(امام حسین  -د ،1-3-1به  )ن.ک

 )همان(شعبان  ةو نیم (331 الف: 3191 ،کرمانیمرادی)مانند عید قربان  اعیاد مذهبی: -د

 اند.  کرمانی از قلم نیفتاده آداب دينی و مذهبی هستند، در آثار مرادی ةنیز که از جمل

شده نیز از ديگر آداب مذهبی بیان کردننذر و نیازهای مردم و قربانی نذر کردن: -هـ

نذر کردم که خدا مرادم را بدهد و »در اين آثار است. پختن آش يکی از انواع نذرهاست: 

 و 311 ب: 3191 ،کرمانیمرادی)« عباس با خمره بیايد، آش نذری بپزم. به همه آش بدهم

مردم  نخلديگری از نذر است. در داستان  ةکردن شیو. گوسفند نذر(91و  31: 3193

کشی، گوسفند نذر کردند و نُقل و شربت دادند  شدن راه چشمه با زهخاطر بازروستا به

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 221/ات داستانی کودک و نوجوان بررسی جامعه شناسانۀ کاربرد نظام اعتقادی در ادبیّ

گام وضع حمل همسرش، ، اسد در هنخانههای قالیباف بچهيا در داستان  (311: همان)

 (.313 :الف 3191، همان)« نذر کرد پای پیاده برود پیرمراد»کردن گوسفند، بر نذرعالوه

آثار  ة، در هممورد( 11) زيادیاز ديگر آداب فراگیر است که با بسامد  سالم کردن: -و

کردن که به دلیل سفارش اسالم به سالم کرمانی وجود دارد. نیازی به شرح نیست مرادی

قدر اين مفهوم دينی جان گرفته که ما  ايم و امروز آن دادهآن را در قسمت مذهبی قرار

 شماريم تا آداب دينی و مذهبی. فرهنگی میآن را جزء آداب و رسوم اجتماعی و 

هوشنگ کاربرد مفاهیم دينی و مذهبی در آثار داستانی منتخب به کلی  یدر نگاه

مورد مفاهیم مربوط به  3111بايد گفت که اين نويسنده با انعکاس  کرمانیمرادی

انان خود را به اهمیّت اين نهادها برای کودکان و نوجو هتوجفرهنگی  -نهادهای مذهبی

مورد فرهنگی است.  112مورد دينی و مذهبی و  263نشان داده است. از اين میزان 

و  مورد( 111) نخلهای  ترتیب در کتابفرهنگی، به -مفاهیم نهاد مذهبیبیشترين میزان 

فرهنگی و  -. نهاد مذهبی(3 )نموداربیان شده است  مورد( 139) خانههای قالیباف بچه

مورد بیشترين بسامد  161با  نخلو  خانههای قالیباف بچهکتاب  مفاهیم مربوط به آن در

سخن از دوران تقريباً دورتری  ،ها نسبت به ساير داستانکتاب دو . اين (1 )نمودار دارندرا 

ايمان مردم اين  ةبرنداست تا بگويد که فقر ازبین صدد بودهگويند. شايد نويسنده در می

تر باشد،  تواند باشد که جامعه هر چه سنتی جامعه نیست! البته بیانگر اين نکته نیز می

 تر و بیشتر است.  مسايل مذهبی و عقیدتی در آن مستحکم ةريش

 

 باورهای عامیانه. 2-2

جامعه است. فرهنگ از  هرفرهنگ و مسايل فرهنگی مبنای رفتار و کردار مردم در 

ها،  ها، باورها، ارزش های بسیاری چون نگرش های حیات انسانی است و از مؤلفه ويژگی

رفتارها و شخصیّت  ،جا که اعمالاز آن (.12: 3123 )ستوده،هنجارها و ... تشکیل شده است 

مجموع »فرهنگ را  پژوهشگرانشود،  ها و هنجارها ساخته می به ارزشهباتوج  انسان

 (13: 3121 )کوئن، «خاص ةهای رفتاری و عقیدتی اکتسابی اعضای يك جامع ويژگی

توان در فرهنگ مسلط  اند. منشأ بسیاری از اعمال و عملکردهای مردم را می تعريف کرده
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گاه برخی از باورهای عامیانه در جامعه رنگ و بوی اعتقادی و  د.کرجو وبر جامعه جست

اساس آيات قرآن و روايات هايی که گاه براعتقادات و باورداشت ؛گیرندد میدينی به خو

 که بهره نیستندکرمانی نیز از اين اعتقادات عامیانه بی آثار مرادی .اندشکل گرفتهدينی 

 پلوخورشدر کتاب باورهای عامیانه ذکر است که  شايان .پردازيمبه آنها میدر ادامه  ما

 (.3)ر.ک: نمودار بسامد را دارندبیشترين مورد  91با 

که از ديرباز فرهنگی است  ةعامیانزخم از باورهای  اعتقاد به چشم زخم: چشم -الف

های  بچهاند. در کتاب  مردم مناطق مختلف تدابیر گوناگون برای رفع آن انديشیده

زخم  های بیماری را چشم های بهداشتی، يکی از علت آگاهی نبودِبه دلیل  خانهقالیباف

 دانستند: می

ها و  کشید. چشم به تعداد همسايه شد، مادرش روی خشت چشم می مريض که می»

دار و  مالید. خشت چشم غن میهايی که روی خشت بود، رو ها، به چشم قوم و خويش

برد. میان چهار کوچه  رسید، می میای که به هم  مالیده را تا چهارراه، سر کوچهروغن

های  کاشت. چشم مرغی می دار تخم گذاشت. روی خشت چشم خشت را زمین می

زد  شان میريخت و آتش مرغ هیزم می روی تخم ديد. روی خشت، مرغ را می خشت، تخم

پراند ... و پنج الحمداللّه و قل  کرده را سه بار از روی آتش می و نمکوی مريض و تب

  (.13 -16 الف: 3191 کرمانی، )مرادی «خواند میهواللّه 

 ةباورهای عامیانيکی از  زخم،برای رفع چشم زاغ يا زاج سوزاندن زاج سوزاندن: -ب

سرگذشت و  ةشده، نشانزاج سوزانده خانههای قالیباف بچهدر داستان مردم است. 

. در واقع نوعی (311 )همان: که زاج به نیّت او سوزانده شده است استسرنوشت شخصی 

   ادن به دخترش که باردار است و د. در اين داستان مادری برای امیدگويی استپیش

سوزاند تا به  می وضعیت جسمانی خوبی ندارد، زاج بافیهای قالی خاطر کار در کارگاهبه

يابد. باور شديد  ان پايان میا داستان با فوت دخترش در حین زايماو امیدواری دهد، امّ

بدبختی مردم روستايی  ةتصويرشده در اين داستان که قصّ ةگونه اعتقادات در جامعاين

ها بوده است. زاج را  شدن امیدی در دلکند، بیشتر برای روشن ا ترسیم میافتاده ر عقب

زاغ را ماچ کرد. روی پیشانیش » در پايانو  کردن داخل آتش سوزاندپس از نیّت
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زخم با کف پاش  بردن چشمچپش مالید. برای از بین ه کف پایگذاشت. باز ماچ کرد و ب

  (.13 :همان) «هاش را برد و ريخت توی جوی آب خردش کرد و خرده

 خانهقالیباف داستانر مردم د ةباورهای عامیاناعتقاد به آل نیز يکی ديگر از  آل: -ج

های گذشته مادر يا نوزاد و يا هر دوی آنان، اغلب به دلیل  در زمان (.311 )همان:است 

رفتند. مردم که درک  میی يا نبود نیروهای متخصص ازبینبهداشت هایمحرومیت

دادند.  نسبت می« آل»را به موجودی نامرئی به نام  هامرگدرستی از آن نداشتند، اين 

گفتن بر بام خانه، در ها، اذان اين داستاناشاره در مورد ةباورهای عامیانديگر از  ةنمون

 .(313 )همان:حمل زنان است  هنگام وضع

کردن ، درستنخلبرجسته در کتاب  ةباورهای عامیانيکی از  درست کردن طال: -د

 طال است: 

طال آدمکی بود نمد به دوش که کدويی به جای سرش بود و دور کدو را دستمال »

های  ها و رخت گردنش زنگوله آويزان کردند. به تنش پارچهبسته بودند. به دست و پا و 

های آبادی گرداندند ... کل  کوچه ها و پس رنگ و وارنگ پوشاندند و شبانه تو کوچه

خانه جو و  گرفت. صاحب خواند و جمعیّت دم می داد و شعر می رمضان طال را تکان می

داد. ... روز بعد مردم زير  میرسید، به جماعت  گندم و نخود و لوبیا و هر چه دستش می

 ،بزرگ جمع شدند ةروی چشمبهخال آبادی باالی ده رو چنار بزرگ سوخته و تو

« آش نذری ؛ها گرفته بودند، آش پختند گوسفند کشتند و با بار و بنشنی که از در خانه

 (.31 -31: 3193 ،کرمانیمرادی)

 ان بیان شده است: آن هم در اين داست دادناين رسم و زمان انجام ةريش

داشت و  شد، دست به دعا برمی هر وقت خشکسالی می... طال اسم چوپانی بوده که»

گرفت. حاال مردم به ياد او اين کارها را  جا را می فوری به امر خدا برف و باران همه

 (. 31 )همان:« کنند که برف و باران بیايد می

زندگی مردم روستا به  جايی کهاز آن و اجبار به رعایت این هنجار: طبیعتتقدس عناصر  -هـ

آورند، وابسته است؛ حفظ طبیعت و عناصر آن  میدستطبیعت و آنچه از طبیعت به

به شاخ و » مردم برای حفظ درخت نخل نخلبرايشان بسیار مهم است. در داستان 

يا تأکید  (11 )همان: «نخوردکردند که چشم  مرغ و دعا آويزان می برگش پوست تخم

سرو بشکند که خوب نیست. نفرين  ةمبادا شاخ»زيادی بر مراقبت از درختان دارند: 
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 )همان:« آيد شاخه خون درمی ةکند. از ما بهتران تويش خانه دارند. از جای شکست می

ريدار درختان که از شهر آمده، آقای رضايی، خ ة. اين سخن مرد روستايی با خند(316

خنده ندارد. ما اعتقاد داريم. »: گويد شود. مرد روستايی با عصبانیّت به او می رو میبهرو

 (.313 )همان: «تر شويم، از اين بیچاره ای ازش بشکند که بیچاره می نگذاريد شاخه

و اگر کاری از يك عضو گیرد میقراريك قوم پذيرش مورد اين باورهای عامیانه گاه

مخالفت و ن جامعه مغايرت داشته باشد، موردها و هنجارهای آ ارزشجامعه سر زند که با 

سخن از  «سنگ روی سنگ»گیرد. در داستان  میاراعتراض ساير اعضای جامعه قر

شده احترام و پذيرفتهردم روستا موردکه برای ماعتقاداتی  ؛خاصّ قومی استاعتقادات 

دارای صورت و يال است و  و ها شیری خفته. اين باور که در کوه محل زندگی آناست

یانشان به آنها رسیده ، از پیشین(313د:  3191 کرمانی، )مرادیدُمش بر روی کوه افتاده است 

ان خويش نیز که با اين باور مخالفتی کنند، آن را پذيرفته و به فرزنداست و آنان بدون آن

به همین دلیل وقتی رحیم،  ؛ندارد با اين باور مخالفت کندکس حق اند. هیچ تلقین کرده

نوجوان که شخصیّت اصلی داستان است، اين تفکر خويش را بیان کرد، برای  ةپسربچّ

 . (316 )همان: طرد شداش  همیشه از جامعه

رسم و رسوم رايج در میان مردم  صورتگاه باورهای عامیانه، به رسوم و اعتقادات: -و

کردن مسافر از زير رد رسومی مانند های ديگر داستانتنور و . در کتاب آيدمیدر جامعه

و  13 )همان:کهن  یاساس باورزخم بر ، اسفند دودکردن برای رفع چشم(93 )همان:قرآن 

و امثال اين بیان شده  (331و  11، 12)همان: های معمول مردم به يکديگر  و تعارف (331

، بیندمی ی خودمحیط پیرامونرا در بد  يا خوبچه کودک و نوجوان اين رسوم است. اگر

داستان به  کردنو نزديك بر باورپذيری بیشتر آنهاها عالوه تانبا درج اين رسوم در داس

  د.شون زندگی کودک و نوجوان، در ذهن او تثبیت می

« الاليی»داستان فرهنگ و مسايل فرهنگی در  ةدربار اين موردهای  زيباترين نمونه

ن تالش مادری ايرانی مقیم در سوئد را بیا ن داستاناي. آمده است پلوخورشکتاب 

دو فرزندش  در وجودفرهنگ ايرانی را گیرد تا  میکارکند که نهايت سعی خود را به می

 . (11-19 ج: 3191،کرمانیمرادی)ايجاد و تقويت کند  ة سوئد هستند،يافت که متولد و پرورش
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      از مفاهیم دينی و مذهبی کمتر است  باورهای عامیانه، کاربرد خمرهدر کتاب 

مفاهیم مربوط به نهاد  امدِو در مقايسه با ساير آثار اين نويسنده، کمترين بسمورد(  11)

 .مورد( 319)را در خود گنجانده است مذهبی 

 

   نتیجه .9

های آن به چهار  نظام جامعه و خرده پارسونز، ساختارگرايی کارکردی ةبراساس نظري

. از نظر پارسونز نظام شود تقسیم می یو اقتصاد یاجتماعی، اعتقادی، سیاس گروهِ

های  ساير نظام عامل پیوندو در ديدگاه ساختارگرايی کارکردی بسیار مهم اعتقادی 

ترين نهادهای  يکی از اساسیعنوان بهنهاد اين نظام يا بازتاب  جامعه به يکديگر است.

در اين  اعتقادی کردن مفاهیمهای نهادينه يکی از راه، جامعه در آثار کودکان و نوجوانان

 مفاهیم نهاد و داشته هتوجله ئکرمانی نیز به اين مس گروه سنی است. هوشنگ مرادی

ها  خصیّتش، ها جانبه و کامل در آثار خود انعکاس داده است. مکان صورت همهرا به دينی

برخی کاربرد ست. وآثار ايافته در مفاهیم مذهبی انعکاس هجملو آداب مذهبی، از

در آثار توان آنها را جای داد، جامعه میکه در نظام اعتقادی باورهای عامیانه 

ت، چشمگیر و بیان اسقابل آداب و رسوم  که بیشتر در قالبکرمانی نیز  مرادی

و اجبار به رعايت  طبیعتزخم، تقدس عناصر  فرد است. مفاهیمی چون چشممنحصربه

در  ،گرفتن، آل و همانند آنسوزاندن، فالزاج مانندهايی باورداشتو اعتقاد به  هنجارها

مرادی کرمانی به  ةويژ هتوجنشان از  1و  3 شمارة هایخورد. نمودار میچشماين آثار به

 دارد.  ات دينی مردممذهب و اعتقاد
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کرمانی باورهای عامیانه در آثار هوشنگ مرادی -ـ بسامد مفاهیم نهاد مذهبی1 نمودار

 
 

 منابع

 مرواريد.  ،تهران ،هاشم آقاجری ةترجم ،شناسی تاريخی برآمدن جامعه ،(3126اسمیت، دنیس )
 سمت.  ،تهران ،3113ات فارسی؛ از آغاز تا سالشناسی ادبیّ جامعه ،(3123پارسانسب، محمد )

 ،نژاد علی قائم ة، ترجمفرهنگ و جامعه )مجموعه مقاالت( ،«مفهوم فرهنگ» ،(3133تامپسون، جان )

36- 61 . 

به اهتمام  ،(1ة شناسی ايران )مجموعه مقاالت شمار انجمن جامعه ةنام ،(3136توسلی، غالمعباس )

 جهاد.  ،تهران ،غالمعباس توسلی

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  ،قم اپ دوم،چ ،نقش معلم در تربیت دينی ،(3121داوودی، محمّد )

 گهر، تهران، نی. ، چاپ دوم، ترجمة عبدالحسین نیكشناسی تالکوت پاسونز جامعه(، 3191روشه، گی )

 خمره تنور و داستان های ديگر
 نخل

 بچه های قالیبافخانه
 پلوخورش
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 211/ات داستانی کودک و نوجوان بررسی جامعه شناسانۀ کاربرد نظام اعتقادی در ادبیّ

 ،محسن ثالثی ةترجم ،چاپ دوم ،شناسی در دوران معاصر های جامعه نظريه ،(3131)يتزر، جورج ر

 علمی.   ،تهران
ة ترجم ،های کالسیك آن شناختی معاصر و ريشه جامعه ةمبانی نظري ،(3129)                                      

 ثالث.  ،تهران ،پرست یشهناز مسم

 ،تهران م،زدهنواپ چ ،شناسی انحرافات( شناسی اجتماعی )جامعه آسیب ،(3123اللّه ) ستوده، هدايت

 نور.  آوای

 ترجمه و تلخیص مصطفی ازکیا، تهران، کیهان. شناسی،  های نوين جامعه ديدگاه(، 3166شرمن، وود )

دفتر تبلیغات اسالمی  ،قم چاپ دوم، ،بیت حقوق فرزندان در مکتب اهل ،(3136طبسی، محمدجواد )

 قم. ةعلمی ةحوز

 سمت.  ،تهران چاپ ششم، ،ات کودکان و نوجوانان و ترويج خواندنادبیّ ،(3122اياغ، ثريا ) قزل

 فرهنگ معاصر.  ،تهران ،محسن ثالثی ةترجم ،شناسی درآمدی به جامعه ،(3121کوئن، بروس )

شناختی تا ين گولدمن )از نقد جامعه شناختی و لوسی نقد جامعه ،(3129پور، ژاله ) کهنموئی

 فرهنگی.   و  علمی ،تهران ،شناسی دريافت( زيبايی

شناسی نهادهای )روان منش فرد و ساختار اجتماعی ،(3121هاينريش و میلز رايت ) گرت، هانس

 آگاه.  ،تهران ،اکبر افسری ةترجم ،اجتماعی(

 قو و چاپار.  ،تهران ،ات کودکان و نوجوانان ايرانادبیّ ،(3122دهريزی، محمد ) گودرزی

 نی.  ،تهران ،حسن چاوشیان ةترجم ،شناسی جامعه ةگزيد ،(3191بردسال )کارن گیدنز، آنتونی و 

 سروش.  ،تهران ،ات کودکانشناسی نقد ادبیّ روش ،(3132محمدی، محمدهـادی )

 معین. ،تهران ،دهم اپچ ،خانه های قالیباف بچه ،الف( 3191کرمانی، هوشنگ ) مرادی
 معـین. ،تهران ،ششم اپچ ،خـمــره ،ب( 3191)                                   

 معـین. ،تهران ،هفتماپ چ ،خورش پلو ،ج( 3191)                                   
 معـین. ،تهران سیزدهم، اپچ ،های ديگر ور و داستانتـــنــ ،د( 3191)                                   
 معـین.  ،تهران ،دهم چاپ ،نخل ،(3193)                                   

 بهینه.  ،تهران ،هفدهمچاپ  ،شناسی مبانی جامعه ،(3126خلق ) نیكاکبر  علیوثوقی، منصور و 

 می.جا تهران، ،چاپ نهم ،ها )ادب معاصر فارسی(  جويبار لحظه ،(3121محمدجعفر ) ياحقی،
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