
 

  سپرانتزها
  اجتماعيات در ادبيات داستاني كودكان و نوجوانان

  )كرماني اثر هوشنگ مرادي "هاي ديگر تنور و داستان"براساس كتاب (
  1دكتر احمد سنچولي
  2زهرا كيچي

  : چكيده
رو شناخت قـوانين   اين  از. ادبيات هر ملّتي بازتاب باورها، عقايد، آداب و رسوم و به طور كلّي سيماي جامعة آن ملّت است

. و نهادهاي اجتماعي، آداب و رسوم و مخصوصاً بررسي كاركردهاي اجتماعي آثار ادبي در حوزة ادبيات اهميت فراوانـي دارد 
سـازي   آمـاده  كـه نقـش مهمـي در   ات هر ملّتي ادبيات مربوط به كودكان و نوجوانان است هاي ادبي ترين بخش يكي از گسترده

در اين نوشتار كه با هدف بررسي سيماي جامعـه و مباحـث اجتمـاعي    . دارنداجتماع  عرصة كودكان و نوجوانان براي ورود به
هـاي  ه جدولئيوة توصيفي و تحليلي و اراشده در ادبيات كودكان و نوجوانان صورت گرفته، تالش گرديده است تا به ش مطرح

نهاد خانواده، نهـاد  : كرماني، در قالب اثر هوشنگ مرادي» هاي ديگر تنور و داستان«هاي بنيادي جامعه در كتاب  بسامدي، نهادي
ه بخـش  نتيجة ايـن تحقيـق نشـان از آن دارد كـ    . فرهنگي نشان داده شودـ   آموزشي، نهاد سياسي، نهاد اقتصادي و نهاد مذهبي

  . پذيرد، ترسيم جامعة واقعي است اي ادبيات داستاني كودكان و نوجوانان كه با هدف تعليم و تربيت صورت مي اساسي و هسته
  . هاي ديگركرماني، تنور و داستاننهادهاي اجتماعي، ادبيات كودكان و نوجوانان، هوشنگ مرادي :كليدواژگان

  مقدمه
پيونـد انسـان بـا جامعـه پيونـدي      . كنـد  ت اجتمـاعي را در ذهـن تـداعي مـي    واژة انسان ناخودآگاه جامعه و حيـا 

شـود كـه بـه منظـور تـأمين       جامعه به گروهي از مردم اطـالق مـي  «:در تعريف جامعه آمده است. ناپذير است جدايي
 وثـوقي و (»شـود  هـا برقـرار مـي    تمـاعي ميـان آن  شوند و روابـط و مناسـبات اج   نيازهاي مادي و معنوي خود جمع مي

جايي كه اجتماعي بودن جزئي از سرشت و فطرت انسان است، شخصيت وي نيز در خـالل   از آن. )74: 1386خلق، نيك
چه بيشتر از ساير عوامل در پرداختن شخصـيت فـرد نقشـي بنيـادي دارد، عوامـل       آن. گيرد روابط اجتماعي شكل مي

. )33: 1385ترابي،(فرهنگي موجود در جامعه استي و هاي فكر اجتماعي، مذهبي، اخالقي، علم، ادبيات، فلسفه وجريان
اي از علـوم   شـاخه كه شناسي  علم جامعهگيري شخصيت انساني،  جامعه و حيات اجتماعي در شكل با توجه به نقش
هاي علمي خاص، نهادها، روابـط و رفتارهـاي اجتمـاعي انسـان را از نظـر سـاخت،        به كمك روش«اجتماعي است 

كنـد و بـا نگرشـي ويـژه بـه علـل        بنـدي مـي   گوني بررسي و تجزيه و تحليل و مقايسه و طبقهكاركرد، پويش و دگر
كسـب  ). 130: 1386محسـني، (»پـردازد  هاي گوناگون مي امعه از ديدگاهاجتماعي، در جستجوي قوانين حاكم بر حيات ج

شناسي  يكي از فوايد جامعهگر و پيشتاز و انتقادي در خصوص مسايل انساني،  بينشي ژرف، آرام، صبور و گاه اصالح
  ). 9: 1386جمعه،  امام(است

انسان در رأس ايـن محـور قـرار دارد؛    . شناسي انسان، جامعه و روابط اجتماعي است سه محور اساسي علم جامعه
هاي جامعه انساني بـا   ترين تفاوت يكي از مهم. زيرا جامعه و روابط اجتماعي بدون وجود انسان غيرقابل تصور است

ها با اسـتفاده از زبـان و نظـامي از نمادهـاي خـاص       ع حيواني، نوع تعامل اجتماعي است؛ به اين دليل كه انسانجوام
اشـتراك باورهـا در درون   «و  )83: 1383روسـكو، (ننـد ك ـ با يكديگر تعامل برقرار مـي    ـ كه حيوان فاقد آن است    معنايي

هـاي   زبـان در نظريـه  ). 112: 1388اسـكارپيت، ( »شـود  ن تثبيـت مـي  جمع با اشتراك ابزار بياني و قبل از هر چيز بـا زبـا  
آيد و همراه با تغييـر و تحـول    ها پديد مي نهادي اجتماعي است كه در پاسخ به نيازهاي ارتباطي انسان«شناسي  جامعه
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بـي يكـي از   ادبيـات و زبـان اد  . )19: 1388وحيـدا، (»يابـد  جوامع و در پي آن، تغيير نيازها، تحول، رشد و گسترش مـي 
ها و جوامع انساني است كه موجب پيدايش فرهنـگ بشـري مشـترك در جهـان      هاي كاربرد زبان در ميان انسان شيوه
هـا،   نمـاي رويـدادها، آيـين    توان از ادبيات ارائه كرد، اين است كه ادبيات آيينـة تمـام   يكي از تعاريفي كه مي. شود مي

هـاي اجتمـاعي، رجـوع بـه      شناخت سير تحولي پديده   هاي  يكي از راه هاي جامعه است و ها و انديشه رفتارها، تالش
شناسي ادبيات به عنـوان   جامعه«: شناسي ادبيات آمده است در تعريف جامعه .)9: 1379االميني، روح( ادبيات جامعه است
اجتماعي آثار ادبي، پردازد و با روشي علمي، جوهر  بخش از شعور اجتماع مي بررسي ادبيات اين   دانشي اجتماعي به

ييني و موضـع فكـري و فرهنگـي     و متقضيات محيط اجتماعيِ دربرگيرنده و پرورندة شاعر و نويسنده، جهان   شرايط
  ). 5: 1385ترابي،(دهد هاي اجتماعي در آثار ادبي را مورد مطالعه قرار مي و سفارش آنان، مباحث و موضوعات 

ي عظيم و كهن،  قدرت هنر و ادبيات  ، عالوه بر نمايش غناي اين گنجينهي ادبيات فارسي شناسانه با بررسي جامعه
با توجه به وسعت ادبيات فارسـي، در پـژوهش حاضـر بـه     . شود گيري و تكامل فرهنگ و جامعه نمايان مي در شكل

نـوع   اين بخش از ادبيات كه اگرچه در ساليان گذشته، براسـاس . بررسي ادبيات كودك و نوجوان پرداخته شده است
بندي آثار ادبي افزوده شده است، بخش وسيعي از ادبيات گستردة مـا را بـه خـود اختصـاص داده      مخاطب به تقسيم

ادبيات كودك و نوجوان بر كلية آثار ذوقي و فكري كه متناسب بـا رشـد و روحيـة كودكـان و نوجوانـان در      «. است
هـاي آموزنـده بـراي پـرورش ذوق و      نامه نامه و نمايش مهاي علميِ ساده، فيل داستان، شعر، كتاب: هاي گوناگون قالب

بنا بر اين تعريف ادبيات كودك و نوجوان . )293: 1385ياحقي،(»گردد ها فراهم باشد، اطالق مي نفكر و توسعة فرهنگ آ
   .شود اعم از نظم و نثر به دو دستة ادبي و غير ادبي تقسيم مي

ش بـا تأثيرپـذيري از   . ه 1300رسمي و روشـمند در حـدود سـال     اي ادبيات معاصر كودكان و نوجوانان به شيوه
و امـروزه از ارزش   )53:1388دهريزي،  گودرزي( بان رواج يافت يشگامي جبار باغچهادبيات كودك و نوجوان اروپا و با پ

كـودك و  بهترين راه و شيوة ورود بـه دنيـاي كودكـان و نوجوانـان ادبيـات      . ني برخوردار گرديده استو اقبال فراوا
خواندن ادبيات براي رشد زباني، شناختي، شخصيتي، اخالقي و اجتماعي كودك و نوجـوان ضـرورت   . نوجوان است

هاي شناختي، دينـي،   سرگرمي، آموزش غيرمستقيم، پرورش قوة تخيل و احساس و عاطفه، پرورش«. )101: همان(دارد
دوستي، نوجويي، بيدارسـازي و   ارضاي نيازهاي جمالهاي كالمي،  شد ذهني و مهارتراخالقي و اجتماعي، افزايش 

). 39: 1387اللهـي،  نعمـت (اي ادبيـات كودكـان و نوجوانـان اسـت    شده بـر   ، از جملة اهداف برشمرده»برانگيزي حساسيت
بيني كودك و نوجـوان و وسـعت    افزايش آگاهي و گسترش جهانن كاركرد ادبيات كودك و نوجوان، تري بنابراين مهم
  . هاي زندگي است اجتماعي و ضرورت ت او نسبت به محيطدادن شناخ

داسـتان،  : شود و قالب نثر نيز انـواع گونـاگوني چـون    هاي نظم و نثر ارائه مي ادبيات كودكان و نوجوانان در قالب
ال قـرار  بيشتر مورد اقب سنّيجايي كه قالب داستان در بين اين گروه  از آن. نامه و قطعات ادبي دارد نامه، زندگي نمايش

هـا   هـا و معرفـت   داشتني براي كودك و نوجوان است و او را با انواع فرهنگ مي جذّاب و دوستگيرد و مانند معلّ مي
، بـراي بررسـي و تحقيـق در ايـن     )76-7: 1374نژاد، شعاري(أثير را در تكوين شخصيت او داردكند و بيشترين ت آشنا مي

  . نوشتار برگزيده شده است
داستان  بـه  . )6: 1384شجري،( نخستين كساني است كه به اهميت داستان براي كودك و نوجوان پي بردافالطون از 
هـاي اجتمـاعي جامعـة ايـران،      آن از دورة مشروطيت وارد عرصة ادبي ايران شـد و در پـي دگرگـوني    معني مصطلح

اي از وقـايع حقيقـي و    داستان مجموعه. )130: 1388دهريزي، گودرزي( اي نو به ادبيات كودكان و نوجوانان بخشيد چهره
سازد كـه وقـايع را آنـاً در ذهـن      غير حقيقي است كه نويسنده با بياني زنده و آميخته با جزئيات، مخاطب را قادر مي

گونـة واقعـي و غيـر واقعـي تقسـيم      دو توان به  داستان را مي ،با توجه به اين تعريف. )152: 1388اياغ، قزل( مجسم كند
هـايي كـه مسـايل و     ويـژه داسـتان   هاي واقعي به ، انواع داستانگرا انان به عرصة ادبيات واقعتوجه نوجو ه دليلب. نمود

ها  گونه داستان در اين. )68: 1384حجـازي، ( تر است ها رايج سازند، در بين آن مشكالت كودكان و نوجوانان را مطرح مي
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اگرچه داستان از ذهـن و انديشـة خلّـاق نويسـنده تراويـده،      . دتمامي عناصر آن با زندگي كودك و نوجوان پيوند دار
سـتان،  گونه كه فرد محصول نهايي جامعه است، شخصـيت دا  هاي اجتماعي دارد؛ چه همان رابطة تنگاتنگي با واقعيت

وقايع  تواند سواي از مسايل و و مشكالت و مسايل شخصيت داستان نمي )56: 1386زرافا،( نماي جامعه است آيينة تمام
هايي را  بازآفريني كند كـه   وظيفة نويسنده اين است كه از ميان اين وقايع و رويدادها، آنموجود در اجتماع باشد، اما 

بنابراين در فرآيند بـازآفريني موضـوع، محتـوا و شـالودة بحـث       .عالوه بر جلب توجه مخاطب، ارزنده و مفيد باشد
209: 1391عبدي،( جامعه است هاي تنويسنده برگرفته از اجتماع و واقعي  .(  

 درونمايـة اجتمـاعي اسـت    ها در ادبيـات داسـتاني كودكـان و نوجونـان،     ترين درونمايه گسترده كه با توجه به اين
كودك و نوجوان با زندگي بزرگسـالي اسـت و بـه او     ، داستان بهترين وسيله براي مواجه ساختن)237: 1378محمدي،(

ران، محيط طبيعي و اجتماعي پيرامون خود شناخت حاصل كرده و براي وارد شدن بـه  كند كه از خود، ديگ كمك مي
هـا   هايي است كه خود كودك و نوجوان الزاماً آن هاي مثبت داستان، شفاف كردن تجربه از ويژگي. اجتماع آماده گردد

هـا را كسـب    تجربـه   سن و سال خودش است، ايـن  را لمس نكرده و در طي سفر با شخصيت داستان كه معموالً هم
   . و مشكالت زندگي خود دست پيدا كندشود به راهكارهاي مشخّصي دربارة مسايل  كند و موفّق مي مي

  اجتماعيات در ادبيات 
هـدف  «. شناسي ادبيات، بررسي مربوط به تحليل محتواي فرهنگي آثار ادبي اسـت هاي جامعهيكي از انواع بررسي

ندي و توصيف پيام و مضامين اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي است كه آثار ادبي بها استخراج، طبقهاين بررسي
اجتماعيات در ادبيات، بازتاب مسـايل اجتمـاعي در   «در حقيقت  .)130: 1374فاضلي،( »دهندبه مخاطبان خود انتقال مي

وع حيـات اجتمـاعي پديـد    متون ادبي و همچنين افكار و تأمالتي است كه شاعران و نويسندگان دربـارة شـئون متنـ   
  ). 93: 1377يوسفيان،(» اند يا نثر بدان ابديت بخشيده اند و در آثار خويش اعم از نظمآورده

خانواده، آموزش و پرورش شناسي از جمله اي ديگر جامعههنتايج به دست آمده از اجتماعيات در ادبيات به شاخه
، يعني دستيابي به زنـدگي بهتـر بـراي    انساني رسيدن به هدف نهاييبهبود روابط رساند تا با كمك به دين ياري مي و

شـناس  كنند، نخسـتين جامعـه  شناسي ايران ياد ميغالمحسين صديقي كه از او با عنوان پدر جامعه. فراهم شودانسان 
بـي و جامعـة   عنوان اجتماعيات در ادبيات فارسي را مطرح كرد و راه شناخت بيشتر اثر ادايراني بود كه مباحثي تحت

  ). 66: 1390كندسر،حسني(نماي ادبيات آن گشودر آينة تمامايراني را د
ات در ادبيـات؛ مبـاحثي اجتمـاعي در     «هايي از جملـه  در زمينة اجتماعيات در ادبيات فارسي، به پژوهش اجتماعيـ

رمان رازهاي سـرزمين مـن و   بازنمايي جامعه پيش و پس از انقالب با تكيه بر دو «و ) 1377(»اشعار فردوسي و بهار
اما در زمينة اجتماعيات در ادبيـات كودكـان و   . توان اشاره نمودمي )1390(»اش اثر رضا براهنيخانم و نويسندهآزاده

ات در  . نوجوانان اعم از داستان يا شعر، هيچ پژوهش مستقلي مشاهده نگرديد لذا پژوهش حاضر به بررسي اجتماعيـ
در اين بررسـي  . پردازدكرماني مي، اثر هوشنگ مرادي»هاي ديگرتنور و داستان«درج در كتاب شانزده داستان كوتاه من

بندي و تحليل فرهنگي استخراج، طبقهـ   اقتصادي و مذهبي ،نهادهاي اجتماعي اصلي يعني خانواده، آموزشي، سياسي
  . اندشده

نهاد الگوهاي رفتـاري آشـكار و پنهـان    «. قبل از وارد شدن به مباحث اصلي، تعريف نهاد اجتماعي ضروري است
شـود و بـه   هاي اجتماعي و براي تأمين نيازهاي اساسي افراد اجرا مـي مشترك گروه اجتماعي است كه در قالب نقش

پژوهشـگران  ). 146: 1386خلق،وثوقي و نيك(»گيردميان افراد شكل مي) گسسته يا پيوسته(روابط اجتماعي  صورت انواع
نهادهاي : اندي، نهادهاي اجتماعي را با توجه به نيازهاي انسان به دو بخش اصلي و فرعي تقسم كردهشناسعلم جامعه

اند و عبارتند از نهاد خـانواده، آموزشـي،   اجتماعي نخستين يا اصلي كه براي رفع نيازهاي حياتي انسان ايجاد گرديده
اي به آن وابسته است، در همة جوامع كه بقاي هر جامعهاين نهادها . )40: 1385كوئن،( سياسي، اقتصادي و نهاد مذهبي

نهادهايي  ،نهادهاي فرعي يا دومين كه از بحث ما خارج است. ها وجود داردترين آنترين تا پيشرفتهبشري از ابتدايي
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از  ها به وجود آمده و پـس هستند كه عموميت ندارند و در مقاطع خاص زماني براي رفع مشكلي از مشكالت انسان
وثـوقي و  ( هاي تجـارتي و نظـاير آن  مانند احزاب، سنديكاها، سازمان. اشندپرفع نياز به تدريج يا به سرعت از هم مي

  . )148: 1386خلق،نيك
  ـ نهاد خانواده 1

هـاي  جامعة سالم و پيشرفته بر پاية خـانواده . اي استترين نهاد اجتماعي در هر جامعهنهاد كوچك خانواده اصلي
در تعريف نظـام  . ترين نهاد اجتماعي را به خانواده نسبت دادترين و بنياديتوان عنوان قديميمي. شوداده ميسالم نه

خانواده گروهي است شامل افرادي كه از طريق پيوند زناشويي و يا پذيرش يكديگر بـه عنـوان   «: خانواده آمده است
ند و در واحد خاصي به آورپديد ميوده، فرهنگ مشتركي را شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابل ب

: 1385فروغـي، (كنـد  اين كه ارسطو نظام خانواده را اساس جامعه معرفي مي. )49: 1387ستوده،(» كنندنام خانه زندگي مي
  . دهندة توجه ديرينة پژوهشگران به اهميت نهاد خانواده است، نشان)58

كـودك و  . هاي ويژة كودك و نوجـوان اسـت  يافته در داستانهادهاي اجتماعي انعكاسترين نخانواده يكي از مهم
توان از گذارند و آشناترين نهادي كه مينوجوان اغلب اوقات خويش را به ويژه قبل از ورود به دبستان با خانواده مي

براي كودك و . نهاد خانواده است ها و جلب توجه اين گروه سني به ادبيات استفاده كرد،سازي داستانآن براي واقعي
  . اندترين مفاهيمنوجوان پدر، مادر، خواهر و برادر بديهي

) زن و شـوهري (اي يـا  ، از نـوع خـانوادة هسـته   »هاي ديگرتنور و داستان«هاي كتاب خانواده در مجموعه داستان
ــته. اســت ــانوادة هس ــوهر و فرز  «اي خ ــر، ش ــب از همس ــادي مرك ــانوادگي بني ــد خ ــك واح ــداي ــالق نن ــان اط ش

از بـين شـانزده   ( هسـتند هاي روسـتايي  ها، خانوادهنها در اين داستااگر چه بيشتر خانواده .)128: 1385كوئن،(»شود مي
در . ، اما در هيچ كدام از خانوادة گسـترده خبـري نيسـت   )كندتنها چهار داستان زندگي شهري را منعكس مي, داستان

هـا و  شـان،  پـدربزرگ  كشـاورزي اسـت عـالوه بـر پـدر و مـادر و فرزنـدان       خانوادة گسترده كه مخصوص جوامع 
  .)128:همان(كنندبا هم زندگي مي... وزاده و ها، عمه، دايي، خاله، عمو، عممادربزرگ

پـدر، مـادر، خـواهر، بـرادر، زن، شـوهر، پـدربزرگ،       : با توجه به فراواني بسامد خانواده و متعلقات آن، از جملـه 
، در ادامة مبحث به بررسي سيماي برخي از اعضاي كليدي خانواده مانند پدر، مادر و )2جدول: ك.ر.. (.مادربزرگ و 

  . كودك و نوجوان پرداخته شده است
اي است، بنابراين پدر مهرة اصـلي  ، خانوادة روستايي و هسته»هاي ديگرتنور و داستان«در كتاب خانواده  :ـ پدر 1ـ 1

هـا ماننـد همـة    پدر در ايـن داسـتان  . مردساالر هستند هايهخانواد يي،هاخانوادهلذا چنين . آيدبه حساب ميخانواده 
. پدران در اكثر جوامع، مردي شاغل است زيرا مسئول مستقيم ادارة خانواده و تربيت فرزندان در درجة اول پدر است

هـا بـه   مـر در هـيچ كـدام از داسـتان    شغل بيشتر مردها در روستاها كشاورزي است و شايد به دليل بديهي بودن اين ا
بابـا  «: گويـد اي اسـت، مـي  در نمونة زير راوي داستان كه نوجوان يازده ساله. صورت مستقيم به آن اشاره نشده است
تـوان تصـور كـرد كـه پـدر بـراي انجـام كـار         مـي . )15: 1390كرمـاني، مرادي(» بيلش را برداشت و از خانه بيرون رفت

سازي هميشـه  مين خود يا ديگران رفته است؛ چه بسا در روستاها كار كارگري و ساختمانكشاورزي، حال بر روي ز
، دهايي از سال كه كار زراعي وجود نـدار وجود ندارد و غالباً در روستاها كساني كه زمين زراعي ندارند و يا در فصل

پدرش رفته «: باشندشان ميكونتبراي تأمين هزينه و مخارج خانواده مجبور به كارگري در شهرهاي نزديك محلّ س
نيـز يـاد شـده     )138؛ 422:همـان (هاي ديگري مانند نگهباني جنگل و چوپاني البته از شغل. )57:همان(» بود شهر پي كار

  . است
در داسـتان  . برنـد ها نيز به عنوان رييس خانواده همان شخصي است كه همه از او حساب مـي پدر در اين خانواده

صـدايش را بلنـد كـرد و بـا التمـاس      «ر رحيم براي پايين آوردن فرزند نوجوانش از باالي كوه، ماد سنگ روي سنگ
  . )142:همان(» كندات ميتكهه كار كردي تكهچاگر بفهمد كه تو . پدرت رفته شهر. بيا پايين رحيم: گفت
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خميرها در مراحـل پخـتن حيـف    پزد و مقداري از دختر نوجواني براي اولين بار به تنهايي نان مي تنوردر داستان 
و يـا آن جـا   ) 20:همان(» رسدام، حسابم را مياگر پدرم بفهمد كه سر خميرها چه آورده«: انديشدبا خود مي. شودمي

، ابهت و حسـاب بـردن از پـدر بـه نمـايش      )20:همان(افتد سوخته ميكه در فكر پنهان كردن خميرهاي مچاله و نيم
  . شودميگذاشته 
كننـد،  هاي امروزي آن را بيشتر براي خطاب به پدر استفاده مـي آميز ديگري كه در خانوادهني نام محبتكرمامرادي

هـاي واقعـي   دهد؛ زيرا داستانهايش را بيشتر نشان ميگرايي داستانيعني واژة بابا را از ياد نبرده است و اين واقعيت
نكتة جالب اين كـه واژة بابـا زمـاني بـه كـار      . كنندلب ميشوند، مخاطب بيشتري را جكه از زندگي واقعي گرفته مي

بابـايِ  اش را با عنـوان  انگارد و از روي كودكي پدرِ همكالسيرود كه نويسنده خود را جاي كودك يا نوجوان مي مي
  . كندشناسد و با همين عنوان از او جلوي معلّمش ياد مي، مي)119: 1390كرماني،مرادي( آبادييوسف

در لحظات عاطفي، نهايت عالقه و عشق خويش را به پدر بـا   كرمانيهوشنگ مراديهاي نوجوان داستانكودك و 
دختر نوجوان براي منصـرف كـردن    ،تنوربراي نمونه در داستان . دهدواژة بابا و خطاب كردن او با اين واژه نشان مي

او . خـريم رويم از خانة قربانعلي نان مـي دار، ميبابا تو رو به خدا دست ور «: گويدپدرش از پختن نان با التماس مي
  . )15:همان(» فروشدنان مي

يـك وقـت نـرود و    «: كنـد سپارد و او را سفارش ميمادري كه پسر يتيمش را به حمامي مي ،حمامو يا در داستان 
بابـا   .ش بـاش مـواظب . شـكند خورد زمين دست و پايش ميكف حمام ليز است، مي. بيفتد توي خزينه، بدو بدو نكند

، اهميت وجود پدر را براي همراهي با فرزند به ويژه فرزند پسر در همة مراحـل  )36:همان(»ندارد كه همراهش باشد
اي خردي برخوردار از عاطفـه «و » دارنماد معصوميت نظام«كند، شايد براي همين است كه پدر را زندگي گوشزد مي

   .)69: 1389خسرونژاد،(اند خوانده» عميق
، بر روي هم يكصد و چهل و نه بار تكـرار  »هاي ديگرتنور و داستان«هاي هاي پدر و بابا در مجموعه داستانواژه

در چهـل  ). 1جدول: ك.ر(شده است كه در مقايسه با هم، واژة پدر حدود پنج برابرِ واژة بابا به كار گرفته شده است 
دهندة توجه نويسنده به لزوم همراهي و يكدلي پدر ذكر شده كه نشانواژة مادر با و يك مورد واژة پدر و بابا، همراه 

  . و مادر در زندگي براي هدايت و پرورش كودك و نوجوان است
آيد، اما اگـر روزي در خانـه نباشـد و يـا     مادر، مادري كه اگر چه زحمات او در خانه گاهاً به چشم نمي :ـ مادر 2ـ 1

است، همراه نباشد و يا به هر دليلي محبتش از كودك و نوجوان دريغ شـود، ديگـر   حتّي با پدر كه مسئول ادارة خانه 
تكرار بـيش از دو برابـر واژة   . اي سالم، بلكه تجسم يك جامعة سالم و ممتاز دشوار خواهد بودنه تنها تجسم خانواده

. محـوري مـادر در خـانواده اسـت     دهندة نقش، نشان»هاي ديگرتنور و داستان«مقدس مادر در مقايسه با واژة پدر در
، نقـش زن و لـزوم وجـود او را در    )1جـدول : ك.ر(هاي مربوط به مـرد  هاي مربوط به زن با واژهمقايسة بسامد واژه
تـري، در حـد   كودك و نوجوان بيش از همة اعضاي خانواده بـا مـادر رابطـة بيشـتر و عميـق     . دهدخانواده نشان مي

تواند از بزهكاري اين گروه سـني  معتقدند همين رابطة عميق است كه در آينده مي پژوهشگران. وابستگي شديد دارد
  .)51: 1387ستوده،(جلوگيري كند 

كرمـاني  مـرادي . دار و زحمتكش تصوير شـده اسـت  شده، به صورت زني خانههاي بررسيسيماي مادر در داستان
كردنـد و يـا بـا    شان را بغـل مـي  شد ظرف و رختصبح كه مي«گويد كه براي كودك و نوجوان از مادراني سخن مي

و يـا در كنـار    )113: 1390كرمـاني، مـرادي (» شسـتند نشستند رخت و ظرف ميآوردند لب جوي، بغل هم ميفرغون مي
مـادر  . چرخيـد ريـس مـي  چـرخ نـخ  «: پرداختندها بود، ميداري آنريسي كه جزيي از كار خانهداري به كار پشمخانه
كـه   چكمـه تنهـا در داسـتان   . )151ــ 2:همان(» چرخيدشد و چرخ ميها نخ ميبرد، پشما دم دوك ميهاي پشم رچنگه

  . )75:همان(كند تصويرگر فضاي زندگي شهري است، مادر در بيرون از خانه و در يك كارگاه خياطي كار مي
از جـاي خـالي مـادر و بـزرگ      شيرآيد، داستان طنزآميز  از جاي خالي پدر سخن به ميان مي حماماگر در داستان 
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ت شـير مـادر اشـاره         بـه  گويـد و در ال  شدن كودكي با شير مادران ديگر روستا مـي  يـالي داسـتان بـه تـأثيرات و اهم
  . )21ـ8:همان(شود مي

مادر براي كودك و نوجوان آنقـدر آشناسـت كـه در دوري از مـادر، حتّـي بـوي دلمـه بـراي او يـادآور مـادرش           
نويسـنده در داسـتان   ). 13:همـان ( باشدميترين سوگندش، سوگند به جان مادر  ترين و پاك استو ر )33:همـان (سته

هـاي  صـداي نفـس  «: كنـد لطافت و معصوميت مادر را از چشم پسربچة نوجوان داستان ترسيم مي، سنگ روي سنگ
  )130:نهما(» آرام مادرش را شنيد و صداي خروپف پدرش را، نور ماه افتاده بود تو صورت مادرش

ها ضروري اسـت؛ زيـرا كـودك و     هاي ويژة گروه سني آن حضور كودك و نوجوان در داستان :ـ كودك و نوجوان3ـ 1
سن و سال خود اوست با شخصيت همـراه   پنداري با شخصيت اصلي داستان كه معموالً هم نوجوان از طريق همذات

  . ماندها تا پايان داستان همراه او مي لّي براي دشواريح كند و براي يافتن راهها را با او لمس مي شده و دشواري
 تنور، شخصيت اصلي داستان اغلب، پسري نوجوان است و تنها در دو داستان »هاي ديگرتنور و داستان«در كتاب 

از دختـران و   نيـز گروهـي   نامـه رضـايت داستان  در. داده شده است) نوجوان و كودك(اين نقش به دختر  ،چكمهو 
، بهـاري  انجير و عروس عكس، جنگلدر سه داستان . كنندنوجوان مدرسة آبادي نقش اصلي داستان را ايفا مي پسران

   . شخصيت اصلي داستان هستند) سرباز، پيرزن و نويسنده(بزرگساالن 
  ـ نهاد آموزشي 2

سـازند، تربيـت و   اي سـالم و مترقـي را مـي   از آن جايي كه افراد سالم، از لحاظ روحي، جسمي و عقلـي، جامعـه  
هـا   اي اسـت و دولـت  ترين اصول هر جامعـه آموزي كودكان و نوجوانان يكي از ضروريآموزش، پرورش و مهارت

نهادهـاي  . انـد  اي بر روي آن دارند و براي رسيدن به اين مقصود است كه نهادهـاي آموزشـي بنيـان شـده    تأكيد ويژه
-، از مهـم )147: 1386خلـق،  وثوقي و نيـك (» آموزشي در ارتباطند كه با پرورش شخصيت فرد و تأمين نيازهاي«آموزشي 

تـرين و بهتـرين دورة   با تعليم و تربيت بهتر افراد در دورة كودكي كه طـوالني . باشندترين نهادهاي اصلي اجتماع مي
يـة حقـوق   در اعالن«به همين دليل است كـه  . توان زندگي و حيات آيندة او را پربار ساختزندگاني انسان است، مي

: 1366حجتـي، (» انـد بشر، تربيت را يكي از حقوق انساني دانسته و تعليم ابتدايي را براي او ضروري و اجباري شـمرده 
219(.  

توان آن را اولين نهاد آموزشـي،  گذارد، ميبر اين كه خانواده اولين نهاد اجتماعي است كه انسان به آن پا ميه عالو
هاي طوالني بـه خـانواده اتّكـا دارنـد و تحـت       در اين سال انو نوجوان انست؛ زيرا كودكالبته نهادي غير رسمي، دان

از . شـوند  ها براي ورود به دومين نهاد اجتماعي يعني نهاد آموزشي ـ مدرسه يا مكتب ـ آمـاده مـي     تربيت و تعليم آن
و ساير مراكز آموزشي دولتـي يـا    هاتوان از كودكستان، مدارس، دانشگاهجمله نهادهاي آموزشي در دوران معاصر مي

  . خصوصي نام برد
و نـام كـودك و نوجـوان     ودك و نوجوان استهاي كودكان و نوجوانان غالباً شخصيت اصلي داستان، ك در داستان

تـوجهي   هـاي آن از بسـامد قابـل    اسـت، نهـاد آموزشـي و وابسـته    شده گذشته از خانواده با مدرسه و دوستان عجين 
، مدرسه يا مكتب و معلّم و مـدير  »هاي ديگر تنور و داستان«ترين عناصر نهاد آموزشي در كتاب  همم. برخوردار است

  . شود است كه در ادامه به آن پرداخته مي
با ورود كودك در سن هفت سالگي . ترين نهاد آموزشي هر جامعه، مدرسه است اولين و اصلي :ـ مدرسه و مكتب 1ـ 2

هاي گذشته وظـايفي   شود؛ زيرا از زمان مينة آموزش و تعليم و تربيت كودكان كاسته ميهاي خانواده در ز از مسئوليت
از جمله وظايف مدرسه تكميـل،  . شده است اكنون نهاد آموزشي مدرسه بر عهده دارد، به وسيلة خانواده انجام ميكه 

    .تصحيح و تنظيم و تربيت است
ــه ــاب   مدرس ــه در كت ــتان «اي ك ــور و داس ــر  تن ــاي ديگ ــي » ه ــوير م ــه  تص ــوالً مدرس ــود، معم ــتايي  ش اي روس

و  )47:همـان (خواننـد   و در اين مدرسه دختر و پسر با هم در يـك كـالس درس مـي    )61و 25: 1390كرمـاني،  مرادي(است
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دهد و تـالش معلـم بـراي جداسـازي محـيط       كالس درس اين مدرسه را تحت شعاع قرار مي ،مسايل روزمرة آبادي
  : رسد و توجيه نويسنده در اين مورد شنيدني است ر آبادي به نتيجه نميكالس از حوادث رخ داده د

ها توي همان آبادي بين پـدر و مـادر و بزرگترهاشـان زنـدگي     باالخره آن. رفتها نميها به گوش بچهاين حرف«
  . )119:همان(» گرفتندگفتند، ياد ميكردند و مثل طوطي هر چه بزرگترها ميمي

دار خانـه و مكتـب  تنها داستاني است كه در آن به جاي مدرسه سخن از مكتب و مكتـب  سنگ روي سنگداستان 
مكتب در گذشته شكل ابتدايي مدارس امروزي بوده است كه اغلب در كنار و يا داخل مساجد داير شده است . است

مات ابتداييِ ادبـي و  گرفته است و در مراحل بعدي آموزش، تعليها بر پاية آموزش قرآن كريم صورت ميو تعليم آن
ه اسـت،        . )259: 1363صفا،(علوم قرآني قرار داشته است  بالهـت و  آن چه در ايـن داسـتان دربـارة مكتـب قابـل توجـ

در اين داستان معلم به خرافات رايج در روستا به جاي پايان دادن، دامن زده و سـعي در  . معلّم مكتب است ونتخش
  . )140ـ2: 1390كرماني، راديم( ها دارد قبوالندن آن خرافات به بچه

، امـا ايـن عناصـر غيرقابـل حـذف از      )2 جـدول : ك.ر(ها اندك اسـت   اگر چه بسامد مدرسه و مكتب در داستان
توان در حوزة شعر قديم و جديد كودك نشـان   كمتر شاعري را مي .ها و حتي اشعار كودكان و نوجوانان استداستان

اي نكرده باشد يا مسـتقالً بـراي بخـش از زنـدگي كـودك       و دبستان اشاره داد كه به نوعي در آثار خويش به مدرسه
   .)239: 1386،گرماروديموسوي( شعري نسروده باشد

هاي كودك و نوجوان در محيط خانه و خانواده، در محيط مدرسه به وسـيلة معلّـم تكميـل    آموخته :ـ معلّم و مدير2ـ 2
. نوجوان به اندازة ميزان تأثيرپذيري او  از پدر و مادر و خانواده اسـت تأثيرگذاري معلّم بر شخيت كودك و . شودمي

بـر  «گيرد، اما معلّم اگر چه بخش عمدة دليل تعامل كودك با معلّم با هدف تربيت علمي كودك و نوجوان صورت مي
» ذاردگـ آمـوزان تـأثير مـي   گيـري شخصـيت دانـش    هـا و باورهـا و در نتيجـه شـكل     هـا، ارزش  نوع رفتارها، نگـرش 

و به همين دليل كودك و نوجوان به ويژه در دورة دبستان معلّم خويش را به اندازة خانواده ـ پدر   )106: 1385داوودي،(
هـا تنهـا   هاي دور مكتبشود، چه بسا در گذشتهمعني ميمدرسه يا نهاد آموزشي بدون معلّم بي. يا مادرـ دوست دارد

نه چندان دور، به ويژه در مدارس روستايي معلّم، عالوه بر كار معلّمي، همـة  هاي چرخيد و در سالبر مدار معلّم مي
تصـور كـردن   . امور مربوط به ادارة مدرسه، ايجاد نظم و حتّي حفاظت و نگهداري از مدرسه را بر عهده داشته است

  . مدارس امروزي نيز بدون معلّم غيرممكن است
دار چهـار بـار و بـا     لّم با عنوان معلّم مكتب يك بار و با عنوان مكتبمع »هاي ديگر و داستان تنور«هاي  در داستان

. ها مدير نيز حضـور دارد  در كنار معلّم در برخي داستان. )2جدول: ك.ر(عنوان معلّم مدرسه شش بار تكرار شده است 
نامـه از   ن رضـايت آورد(گير است و با تدبيري كه انديشـيده  فردي منظّم و سخت نامه رضايتتصوير مدير در داستان 

  . اند ها راضي برند و در خانه نيز والدين از آنآموزان از او حساب مي، دانش)جانب پدر و مادر در هر صبح شنبه
گيرنـد و بسـامد آن    عنوان عامي است كه كودكان و نوجوانان براي خطاب قرار دادن معلّم يا مدير به كار مي» آقا«

ه بـه ايـن نكتـه كـه در هـيچ        ). بار 30(مدير بيشتر است  نسبت به كاربرد اصل واژة معلّم يا كاربرد ايـن واژه و توجـ
هـاي نـه خيلـي دور اغلـب معلّمـان و       دهد در سـال  آيد، نشان مي داستاني از معلّم يا مدير خانمي سخن به ميان نمي

  . اندها به ويژه در روستاها مرد بودهمديران مدرسه
هـاي آن  هاي كودك و نوجوان است، لوازم  و وابسـته نهادهاي اصلي در داستانبا توجه به اين كه مدرسه يكي از 

 2شـمارة   هـا در جـدول  بررسي شده و ميزان بسامد آن... مانند درس، رياضي، انشا، همكالسي، كتاب، كيف، دفتر و 
  . نشان داده شده است

  ـ نهاد سياسي 3
اد سياسي دسترسي به حكومت و اعمـال قـدرت را در   نه«. يكي ديگر از نهادهاي اصلي جامعه، نهاد سياسي است

اعمال قدرت گسترده بر همة . )147: 1386خلق،وثوقي و نيك(» سازدجامعه به عهده دارد و امنيت را در جامعه برقرار مي
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توان به وظيفة اين نهاد را مي. نهادهاي اجتماع ـ حتّي بر نهاد خانواده ـ از بين همة نهادها متعلق به نهاد سياسي است  
حذف نهاد سياسي به عنـوان يكـي از نهادهـاي     .دانستطور خالصه، اجرا و نظارت بر اجراي قوانين مصوب دولت 

كـه شـامل   » هـاي ديگـر  تنـور و داسـتان  «هـاي كتـاب   هاي كودك و نوجوان به ويژه داسـتان بنيادي جامعه از داستان
هـا قابـل   سازد، بنابراين نهاد سياسي در اين داستانمختل ميشده در آن را شود، جامعة ترسيمگرا ميهاي واقع داستان

، )مـورد  104(شـده  هاي بررسيهاي نهاد سياسي در مقايسه با ساير نهادها در داستاناندك بودن وابسته. بررسي است
نوجوانـان،  شود؛ زيرا روح و ذهن لطيف كودكان و ي كودك و نوجوان ميكي گروه سنّارهاي ادتمربوط به محدودي

هايش تنها بـه  در داستان كرمانيهوشنگ مرادياين ويژگي باعث شد تا . شناسدسياست و دنياي سياسي را هنوز نمي
  . هاي نهاد سياسي در جامعه اشاره كندبرخي از وابسته
سـتان  نويسـنده در دا . ، جنگ است»هاي ديگرتنور و داستان«شده در كتاب ترين مسايل سياسي مطرحيكي از مهم

توپ، تركش، مين، گلوله، منور، ماشين : ، از همة عناصر مربوط به جنگ از قبيل)41ـ6: 1390كرماني،مرادي( جنگلكوتاه 
هـايي از ميـدان   شايد با تصوير كردن صحنه. سخن به ميان آمده استجنگي، مارش، سنگر، دفاع و سرباز و نظاير آن 

  : دار بودن امروز او از نعمت پنهان امنيت جلب كندقصد دارد توجه مخاطب خويش را به برخور جنگ
هاي سرباز توي دشت پنهان شدند و جلويشان دشمن بود و بـاالي سرشـان گلولـة آتـش، صـداي انفجـار       ستون«

تنيـد و  انگيز درهم ميها با صداي فرياد و ناله و غرّش هواپيما و موزيك هيجانهاي توپ و مين و رگبار سالحگلوله
  ) 44: همان(» پيچيدو خاك و خون و گوشت و استخوان سوخته توي هوا مي بوي باروت

: روسـت، از قبيـل   هاي نهاد سياسي كه كودك و نوجـوان در دنيـاي پيرامـون خـود بـا آنهـا روبـه       برخي از وابسته
شدار، سرگروهبان، فرماندار، بخ: ها آگاهي دارد، مانندو يا از وجود و برخي وظايف آن... شناسنامه، روزنامه، راديو و 

بـراي  . ها به آنها اشاره شده اسـت نگهبان و نظاير آن، قسمتي ديگر از مسايل سياسي روزمره است كه در اين داستان
گويـد  احوال سخن مي، به صورت غيرمستقيم از يكي از وظايف ادارة ثبتنقّاشينمونه نويسنده در قسمتي از داستان 

  : كندا نيز اشاره ميو در ضمن آن به يكي از وظايف كدخد
زد او هم مهر باطل شد مي. آوردند پيش كدخدااش را ميشد، شناسنامههر كس توي روستاي ما عمرش تمام مي«

آمـد  احوالي بدهد كه سالي يك بار مـي داشت تا تحويل مأمور ثبتشده را نگه ميهاي باطلروي شناسنامه، شناسنامه
  . )63: 1390كرماني،مرادي(» ده ما

و در جايي ديگر از همين داستان باز هم به صورت غيرمستقيم دربارة وضعيت نابسامان بهداشـت جامعـه كـه در    
  : نويسدحوزة نهاد سياسي است مي

هاشان هـم   دست بر قضا شناسنامه. القصه كار من شده بود نقّاشي كردن شناسنامة كودكان و نوجوانان ناكام آبادي«
  ) 64:همان(» هاي از دنيا رفته بودا و پيرزنبيشتر از شناسنامة پيرمرده

، بـا  يـربط ذگذاري و نظارت نهادهاي امروزه وضعيت بهداشت، به واسطة پيشرفت علم و بهداشت و سياست البته
  . گويد بسيار متفاوت استدوراني كه نويسنده از آن سخن مي

  ـ نهاد اقتصادي 4
هاي توليد، توزيع، جريان و مصـرف  اين نهاد كه نقش. صادي استاي، نهاد اقتاز ديگر نهادهاي بنيادين هر جامعه

، در )147: 1386خلـق،  وثـوقي و نيـك  (نمايـد  كند و نيازهاي اقتصادي، غذايي و مصرفي انسان را تأمين ميكاال را ايفا مي
هـا،  ها، كارخانهازهمغ. اندشدن نهادهاي سياسي، آموزشي و حتّي نهاد خانواده و فرهنگي در اجتماعواقع الزمة اجرايي

  . در شمار نهادهاي اقتصادي قرار دارند... ها و كارگاه
كنندة نيازهاي اقتصادي و مادي انسان هسـتند، امـا در   برخي محقّقان معتقدند اگرچه نهاد اقتصادي در ظاهر تأمين

و  )8: 1،ج1373راونـدي، (» كنندة عقايـد و افكـار ملـل اسـت    ترين عامل تعيينترين و اصليزندگي اقتصادي مهم«واقع 
: 1373رشـيدپور، (گذاري اقتصادي در محيط خانواده بايد به عنوان يكي از مسايل اساسي مورد توجه قرار گيرد  تسياس
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جامعـه در   توان اين نهاد را به عنوان يكي از نهادهاي حيـاتي با توجه به اهميت نهاد اقتصادي تا اين اندازه، نمي. )86
زنـد، از  هاي ويژة كودكان و نوجوانان مطرح نساخت؛ زيرا كه كودك و نوجوان كه آيندة جامعـه را رقـم مـي   داستان

شغل پدر و يا مادر، لوازم مورد نياز آموزش، ورزش و بسياري . همان ابتدا و در محيط خانواده دغدغة اقتصادي دارد
تنـور و  «در كتـاب  . شـود ن كـه نهـاد اقتصـادي اسـت، پـي بـرده مـي       آ از اين قبيل مسايل كه با كمي دقّت به ريشة

شده در آن از نوع روسـتايي اسـت، نهادهـاي اقتصـادي در حـدود جامعـة       ترسيمكه اغلب جوامع» هاي ديگر داستان
-مـي ها كه معموالً به صورت غير مستقيم به آن اشاره به عنوان نمونه شغل اكثر مردان در اين داستان. روستايي است

اگرچه تنها يك بار از مزرعه نام برده شده، اما در عوض بسامد قابل توجه واژة باغ نسبت بـه  . شود، كشاورزي است
در . كنـد ، عالوه بر اين كه نشانگر خرّمي روستاست، اشتغال مردمان روستا را به كار باغداري بيان مي)بار 24(مزرعه 

مادر خـانواده، پـدر    سنگ اولدر داستان . كنندعرصة اقتصاد تالش مياين باغها همة اعضاي خانواده در كنار هم در 
ها كنار تو توي باغ كار كردم، انگور چيدم و تو جعبه گذاشتم، رفتي شهر پول«: گويدخانواده را مخاطب قرار داده مي

  . )106: 1390كرماني،مرادي( »...را گرفتي 
كرماني براي به تصوير كشيدن سرسـبزي روسـتاها، از آن   مرادي. تها در روستاهاسها منبع درآمد اكثر خانوادهباغ

گويد همة اهالي روستا داند مخاطبش به طراوات و شادابي روستا و خرّمي آن عالقه دارد، غيرمستقيم ميجايي كه مي
رفـتم تـوي   «يـا   و )22:همان(» ها سرك كشيدندهاي آبادي از سر چينة باغزن«: باغ دارند ،در كنار حياط و يا داخل آن

  . )66:همان( »...مان بود، نشستم زير درخت گردو، لب جوي آب باغي كه پشت خانه
آهنگر، بنّا، قصاب، بقّال، دكتر، خلبان، راننده، رفتگر، چوپان . ها تقريباً از همة مشاغل ياد شده است در اين داستان

  . )4جدول: ك.ر(... و 
در اين داستان از دختركي كـه مـادرش مجبـور اسـت در     . كندترسيم مينويسنده فضاي شهر را  چكمه در داستان

هـا و فـروش آن بـه كارخانـة     آوري دمپـايي كهنـه از محلّـه   كارگاه خياطي كار كند و از پسركي كه مجبور بـه جمـع  
كرمـاني بـا   ايسـت، امـا مـرادي   اگرچه موضوع داستان گم شدن چكمة دختربچـه . گويدسازي است، سخن مي دمپايي

تـرين مضـامين   از برجسـته «و  )185: 1388ايـاغ، قزل(» گراهاي واقعهاي مهم داستانفقر كه يكي از درونمايه«رت به مها
  . كند، اشاره مي)222: 1391عبدي،(است » اجتماعي

  ـ نهاد مذهبي ـ فرهنگي 5
كننـدة   كـه برطـرف   نهـاد مـذهبي  . پنجمين نهاد اصلي و حياتي هر جامعه، بويژه جوامع اسالمي، نهاد مذهبي است

گـراي كـودك و   هـاي واقـع   شـده در داسـتان   ناپذير از پيكرة جامعة ترسيم جزيي تفكيك .استنيازهاي معنوي انسان 
ي آن را    آموزه. باشدنوجوان مي هاي مذهبي مانند آموزش خواندن و نوشتن نيست كه با ورود به نهـاد رسـمي خاصـ

يط خانواده بسته به ميزان پايبندي خانواده به مذهب ، تربيت شده و در بتوان آموخت، بلكه كودك با پاي نهادن به مح
. نمايـد  تقويـت مـي  ... اطهار و ها، مساجد، زيارت ائمه  هيئت: آينده ارتباط خود را با نهادهاي مذهبي رسمي از جمله

يعـي و اجتمـاعي و   نهادهاي مذهبي كودك و نوجوان را در يافتن هويت اخالقي، يافتن تفسيري براي تبيين محيط طب
  . )114: 1385كوئن،(رساند  باال بردن روحية اجتماعي ياري مي

. اند هاي گوناگون داشته نقش مساجد در گذشته. امروز مسجد است ترين نهادهاي مذهبي در گذشته و يكي از مهم
مسـايل مهـم و    گيـري در مـورد   هم محلّ عبادت مسلمانان بوده، هم محلّ تشكيل جلسات براي تصميم«براي نمونه 
» ساز، هم محلّ قضاوت و رفع اختالف و هم محلّ آموزش مسـايل دينـي و دنيـايي مـورد نيـاز مسـلمانان       سرنوشت

اما امروزه برخي كاركردهاي آن به نهادهاي ديگر از جمله شوراي حلّ اختالفف مدارس ديني و . )111: 1385داوودي،(
تـرين نهـاد مـذهبي     نيز، مسـجد مهـم  » هاي ديگر تنور و داستان«ب هاي كتادر داستان. فرهنگسراها واگذار شده است

، اما كاركردهاي مهم اين نهاد در جوامع امـروز بـراي كودكـان و    )5جدول: ك.ر(با اين كه بسامد زيادي ندارد . است
  : نمود اشارهموارد زير  بهتوان  از آن جمله مي. نوجوانان مطرح شده است
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توانست برود جلـوي مسـجد سـر كوچـه بنشـيند و بـا ايـن و آن خـوش و بـش           پدر نمي«: ـ محلّ اجتماع مردم
  . )13: 1390كرماني، مرادي(»كند

بـرد بـه ديـوار    . رفتگر چكمه را زير شير آب گرفت، پـاكش كـرد  «: كنند ـ مكان مقدسي كه همه به آن مراجعه مي
  . )86: همان(» اش داد تا صاحبش پيدا شود مسجد تكيه

در . شود هاي پيش آمده براي جامعه مانند جنگ، به سنگر تبديل مي در زمان سختي و گرفتاريـ مكان مقدسي كه 
در . رسـيد  هاي الزم از مسجد به گوش مردم ميجنگ كه وسايل ارتباط جمعي مانند امروز گسترده نبود، آگاهي زمان

جوانان روسـتا بـه سـوي    شود، مردم را از حركت  صداي مارش نظامي كه از مسجد پخش مي عكس عروسداستان 
  . )91ـ3:همان(يابند  كند و مردم براي بدرقة آنها حضور مي هاي جنگ آگاه ميجبهه

هـاي  هاي ديني با فرهنگ ايراني كه فرهنگ اسالمي است، عجين گشته، مسـايل و ارزش  كه دين و آموزه از آن جا
توان مسـايل دينـي مطـرح    به طور كلّي مي. استفرهنگي نيز در اين مقوله قرار داده شده و مورد بررسي قرار گرفته 

خدا، روح، جهـنم، بهشـت، جـن، قسـم، محـرّم، محـرَم،       : مانند» هاي ديگرتنور و داستان«هاي كتاب شده در داستان
هـاي  مؤلفه«هاي حيات انساني است و از فرهنگ از ويژگي.  را جزيي از فرهنگ ديني مردم خواند... خواني و روضه

ها و هنجارهاــ  تشكيل شده است؛ اما دو مؤلفة اخير ـارزش ... ها، هنجارها و ها، باورها، ارزشگرشبسياري چون ن
ها و هنجارها، اعمال و رفتارها و شخصيت كه ارزش از آن جا. )28: 1387ده،سـتو (» تري برخوردار استاز اهميت بيش

» اري و عقيدتي اكتسابي اعضاي يك جامعـة خـاص  هاي رفت مجموع ويژگي«سازد، محقّقان فرهنگ را ها را ميانسان
بنابراين فرهنگ راه و روش زندگي يك قوم است و اگر كاري از يك عضو جامعـه  . )37: 1385كوئن،(اند تعريف كرده

ها و هنجارهاي آن جامعه مغايرت داشته باشد، مورد مخالفت و اعتـراض سـاير اعضـاي جامعـه     سر زند كه با ارزش
فرهنگي كه براي مـردم روسـتا مـورد    . سخن از فرهنگ خاص قومي است سنگ روي سنگدر داستان . گيردقرار مي

اين باور كه كوه محلّ زندگي آنها شيري خفتـه،  . شده است و جزيي از باور و اعتقاد آنها گشته استاحترام و پذيرفته
، از پيشينيانشان به آنهـا رسـيده و   )127: 1390ي،كرمانمرادي(داراي صورت و يال است و دمش بر روي كوه افتاده است 

هيچ كس حق ندارد . اندآنها بدون آن كه با اين باور مخالفتي كنند، آن را پذيرفته و به فرزندان خويش نيز تلقين كرده
، رحـيم به همـين دليـل وقتـي    . هاي سنگ روي كوه استبا اين باور مخالفت كند و حتّي فكر كند اين شير فقط تكّه

اش مطـرود  براي هميشـه از جامعـه   ،سربچة نوجوان كه شخصيت اصلي داستان است، اين تفكّر خويش را بيان كردپ
   !گشت

» هاي ديگـر تنور و داستان«در كتاب . رسم و رسوم رايج در ميان مردم جامعه نيز جزيي از فرهنگ آن جامعه است
زخـم بـر اسـاس    ، اسفند دود كردن براي رفع چشم)91: 1390،كرمانيمرادي(رد كردن مسافر از زير قرآن : رسومي مانند

و امثـال ايـن بيـان شـده      )114و  40، 28: همان(هاي معمول مردم به يك ديگر و تعارف )115و  57:همان(يك باور كهن 
ـ . است ن كند، اما با درج ايـ در محيط پيرامون مشاهده مي چه خوب، چه بد اگر چه كودك و نوجوان اين رسوم را 

ها و نزديك نمودن داستان به زنـدگي كـودك و نوجـوان، ايـن     ها عالوه بر باورپذيري بيشتر داستانرسوم در داستان
  . شودرسوم در ذهن او تثبيت مي

: ك.ر(كه فرهنگ جامعه ايراني زيرساختي مذهبي دارد، هر موردي كه در قسمت نهـاد دينـي بيـان شـده      از آن جا
  . نهادهاي فرهنگي نيز بررسي شودتواند در قسمت ، مي)5جدول
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  گيري نتيجه
-ــ نهاد خانواده، نهاد آموزشي، نهاد سياسي، نهاد اقتصادي و نهاد مذهبي: ترين نهادهاي اجتماعي عبارتند ازبنيادي
هوشـنگ  نوشـتة  » هـاي ديگـر  تنـور و داسـتان  «پژوهش حاضر نهادهاي اجتماعي اصلي جامعه را در كتاب . فرهنگي
ه بـه     اين بررسي نشان داد كه نويسنده در ترسيم جامعـه عـالوه  . مورد بررسي قرار داده است نيكرمامرادي بـر توجـ
بـا نگـاهي بـه    . هاي اين گروه سني، به ترتيب اهميت نهادهاي اجتماعي نيز توجه داشته استها و محدوديتتوانايي
دارترين نهاد اجتماعي، يعني خانواده اسـت و ايـن   ريشهترين و شده بيشترين ميزان بسامد از آنِ مهم هئهاي اراجدول

با . نشانگر اهميت اين نهاد اجتماعي در رشد و شخصيت كودكان و نوجوانان و توجه نويسنده به اين اصل مهم است
ايگاه ، ج»هاي ديگرتنور و داستان«هاي آن در كتاب اي، نهاد آموزشي و وابستهتوجه به اهميت آموزش در هر جامعه
فرهنگي و نهـاد اقتصـادي در مرتبـة سـوم و چهـارم بسـامد قـرار        ـنهاد مذهبي. دوم را به خود اختصاص داده است

  . اند و نهاد سياسي در آخرين مرتبه و داراي كمترين بسامد در مقايسه با ساير نهادهاست گرفته
  ـ نهاد خانواده1

 زن مرد كودك و نوجوان خانواده

 مادر 274 پدر 124 بچه 186 والدين 2
 زن 62 بابا 25 كودك و نوجوان 3 خانواده 2
 خانم 3 مرد 24 پسر 34 همسر 4

بزرگ)پدر(بابا 12 دختر 26 اهل خانه 2  مادر بزرگ 5 

 ننه 21 پيرمرد 19 طفل 2 اعضاي خانواده 1
 
 
 
 
 

 پيرزن 11 شوهر 12 نوه 2
 مادر شوهر 2 داماد 2 فرزند 4
 عروس 7 دايي 1 برادر 17

 عمو 1 خواهر 9

11جمع                  283جمع                   220جمع                385جمع               

899:     جمع كل  
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  ـ نهاد آموزشي2
5 سن و سال هم 3 12  صف مداد 31   مدرسه 26 نقّاشي كشيدن
1  دوستان 11 12  امتحان 1 مداد رنگي   مكتب 6 آموختن
1  تشويق 2 9  علم و دانش 1 كاغذ   خانه مكتب 2 ياد دادن
33  كتك  3 2  نوشتن 2 كيف   معلّم 7 ياد گرفتن
1  تنبل 3 2  زنگ مدرسه دوات 14 كتاب   دار مكتب 4
1  زرنگ 6 4  ثلث 2 جوهر   مدير 10 دفترچه
1  سواد 7 2  فلك كردن مركب 6   )معلْم و مدير(آقا 30 مشق
4 تابستان 14 1  تعطيل مثلث 11   شاگرد 1 درس
14  امضا 2 4  تابستان 1 سياهتخته تكليف   رياضي 1
3 نامه رضايت 27 17  همكالسي 18 كالس   انشاء 2 قلم

 383:       جمع كل

 

  ـ نهاد سياسي3
هاي جنگيماشين 7گلوله 1 فرماندار  1  
  1 منور 1مقاومت 1 بخشدار

احوالثبت   1 مرز 1دفاع 1 
  1 مين 7دشمن 1 اداره

)نظاميموزيك(مارش  2سالح و رگبار 1 شناسنامه  4  
)يورش بردن(حمله  6سنگر 24 سرباز  8  

نشينيعقب 1خاردارسيم 1 سرگروهبان  2  
  3 خون 2توپ 3 مأمور
  3 جاسوس 1تركش 2 نگهبان
  1 خاكريز 2پوتين 4 جنگ
  1 راديو 1باروت 3 جبهه
  1 روزنامه 1منفجر 3 خمپاره

104:          جمع

  
   



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1068

  ـ نهاد اقتصادي4
  هـا مــكــان  مـــشــاغــــــــل

  كارخانه 5 بقّال 3 دكتر  5  )اتوبوس، بنّا(شاگرد  5
  كارگاه 2 چيحمام 4 خلبان  15  فروش بليت  4
  مزرعه 1 نانوا 1 معلم  7  نمكي  7
  باغ 24 راننده 4 مدير  10  دزد  1
  دكان 15 رفتگر 3 شاعر  1  دعانويس  2
  دكّه 5 استاد بنّا 17 نويسنده  14  گرد فروش دورهعتيقه  1
  بقّالي 2 چيقهوه 1 دارمكتب  4  چوپان  5
  خانه قاليباف 1 كارگر 4  )ارباب(كدخدا  6  فروش پرنده  1

   آهنگر 1 سرباز  24  
  
  

 قصاب 1 قاليباف  1
 باغبان 1 فروشنده  4 

  212 جمع      

 ـ نهاد مذهبي ـ فرهنگي5
  

 

مذهبي فرهنگي

عشق و محبت 3 ارث  1 عقد  1 1 4 اخالق خدا 35 حالل
رحمت خدا رفتنبه 1 رسم  1  قضا  1 11 دروغ 3 قرآن 1 حرام
56 كرباليي 4 روزگار  1  تعارف  4 قبر 4 نماز 3 صبر
مشهد 2 )مادر(شير   46  هديه  1 3 قبرستان 4 دعا 3 حق
2 فداكار 17 قصه  8  الاليي  3 آرامگاه 1 اذكار 6 حقيقت
سرنوش  2

  ت
  افسانه  3

 
 
 
 
 
 

1 مزار 1 مهر 1 تبرّك

3 داستان  1     7 فاتحه تسبيح 1 زيارت
1 احترام  4 كفن 1 خواني روضه نمازدست 1 

1  سرنوشت  2  قسم 2 بهشت 1 روح
7 سواد  7 سالم 1 جهنم 1 جن
اسفند  2 3 شيطان 1 قيامت 1 گناه
1 نفرين  1 محرَم 1 توبه 2 محرّم
1  دعانويس  1 انصاف 7 شُكر 4 مسجد

  215: جمع 90:   جمع

    305:      مجموع
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  :فهرست منابع
رازهـاي  «بـر دو رمـان   بازنمايي جامعه پيش و پس از انقالب با تكيـه  «). 1390. (سبزي، شهرامـ آزاد ارمكي، تقي و زماني

  . 181ـ 163صص. 20ش. هاي زبان و ادبيات فارسيپژوهش. »اشخانم و نويسندهسرزمين من و آزاده
  . سمت: تهران. 8چ. مرتضي كتبي: ترجمه. شناسي ادبيات جامعه). 1388. (ـ اسكارپيت، روبر

  . برنا بهمن: تهران. 2چ. شناسي فرهنگي جامعه). 1388. (جمعه، فرهاد ـ امام
  . فروزش: تبريز. 5چ  .)شناسي در ادبيات جامعه(شناسي ادبيات فارسي  جامعه). 1385. (اكبر ـ ترابي، علي

  . روشنگران: تهران. 8چ .)ها ها و جنبه ويژگي(ادبيات كودكان و نوجوانان ). 1384. (ـ حجازي، بنفشه
  . دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران. 12چ. تربيت اسالم و تعليم و). 1366. (ـ  حجتي، محمدباقر

اجتماعيات در ادب فارسي با نگاهي به سير انديشـه و اعتقـادات و اخالقيـات در ادب    «). 1390. (كندسر، احمد سنّيـ ح
  . 86ـ63صص . 224، ش64س .نشرية زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز. »فارسي قرن ششم
  . مركز: تهران. 3چ . )درآمدي بر فلسفة ادبيات كودكان(ميت و تجربهمعصو). 1389. (ـ خسرونژاد، مرتضي

  . پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم. 2چ. نقش معلّم در تربيت ديني). 1385. (ـ داوودي، محمد
  . نگاه: تهران. 2چ. 1جلد. تاريخ تحوالت اجتماعي). 1373. (ـ راوندي، مرتضي
       . اطالعات: تهران. 1چ. استحكام خانوادهتعادل و ). 1373. (ـ رشيدپور، مجيد

  . آگاه: تهران. 3چ. نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسي). 1379. (االميني، محمود ـ روح
  .حق شناس: رشت. عباس محمدي اصل: ترجمة. شناسي نوين تكوين جامعه). 1383. (ـ روسكو، هينكل

  . سخن: تهران. چ اول. نسرين پرويني: ترجمه. )رمان و واقعيت اجتماعي( انيشناسي ادبيات داست جامعه. ـ زرافا، ميشل
  . نور آواي: تهران. 19چ  .)شناسي انحرافات جامعه(شناسي اجتماعي  آسيب). 1387... . (ا ـ ستوده، هدايت

  . اطالعات: تهران. 17چ. ادبيات كودكان). 1374. (اكبر نژاد، علي ـ شعاري
  . عياران: تهران. 1چ. ي هفتاد بررسي و تحليل ادبيات كودكان در ايران از آغاز تا دهه). 1384. (ـ شجري، رضا
  . نوين: تهران. 1چ. آموزش و دانش در ايران). 1363.. . (اـ صفا، ذبيح

صـص  . 7، ش3س. نفصـلنامة لسـان مبـي    .»"طاهر وطـار "شناختي بر آثار  رويكرد جامعه«). 1391. (الـدين ـ عبدي، صالح
  . 236ـ206

  . 134ـ 107صص. 8و 7ش. نامة علوم اجتماعيفصل .»شناسي هنر و ادبياتدرآمدي بر جامعه«). 1374.. . (افاضلي، نعمت ـ 
  .  زوار: تهران. 3چ. سير حكمت در اروپا). 1385. (محمدعليـ فروغي، 

  . سمت: تهران. 6چ .ج خواندنادبيات كودكان و نوجوانان و تروي ).1388. (اياغ، ثريا ـ قزل
  . فرهنگ معاصر: تهران. محسن ثالثي: ترجمه. شناسي درآمدي به جامعه ).1385. (ـ كوئن، بروس

  . قو و چاپار: تهران. چ اول. ادبيات كودكان و نوجوانان ايران). 1388. (دهريزي، محمد ـ گودرزي
  . طهوري: تهران. 21چ. شناسي عمومي جامعه ).1386. (، منوچهرسنّيـ مح

  . سروش: تهران. 1چ  .شناسي نقد ادبيات كودكان روش). 1378. (ـ محمدي، محمدهادي
  .معـين: تهران. 13چ . تـنـور). 1390( .كرماني، هوشنگ ـ مرادي
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