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چکیذه
پژوُؼ ذاكط ةا ُصف جرهیم رىانُای اٌگهیػی زةان ؽاىم :رىان کؾحً پطٌصه ىلصس ُارپط نی و انیّر جّیػث چارنظ
دیکٍظ وجأثیط آنُا ةط ذلّق کّدك ىی ةاؽص .در ایً ىلانَ از روش پژوُؼ جرهیهی-اغحٍحاحی اغحفاده ؽصه اغث.
ٌشػث ،کّدك و ؽطایم وی ةَ غٍّان یکی از کاراکحطُای اـهی دو رىان ذکط ؽصه ىّرد جرهیم كطار گطفث و غپع از
كاب کٍّاٌػیّن ذلّق کّدك ةَ ؽکمگیطی کٍّاٌػیّن و جأثیط از چٍیً فػانیثُای ادةی و جأثیط ىحلاةم آن ةط ؽطایم
کّدکان ىّرد اغحٍحاج كطار گطفث .كيً ةطرغی دیصگاهُای ُطدو ٌّیػٍصه از ٌظط ؽشفی و ىکحتی ،در ذّزه ادةی
داىٍَ جرلیق ةَ دو غٍفط رىان ،یػٍی ؽشفیثپطدازی و فلا غازی ىرصود گطدیص .جرهیمُا ٌؾان داد کَ در رىان
ُارپط نی ،کّدك راوی ىؾکالت ةظرگػاالن کَ سّد ٌیظ كطةاٌی ةانلّه آن ؽطایم در آیٍصه اغث و در رىان انیّر جّیػث،
کّدك و ؽطایم او جو اـهی و ىرّری رىان ىی ةاؽص .چٍیً اٌحشاب زاویَ ةیان ٌؾان ىی دُص کَ ُط دو ٌّیػٍصه
دغصغَ ذلّق کّدکان را ةَ غِو سّد در ىخاىع غهيی و ادةی و فِو غاىَ جخهی و روؽً کطده اٌص کَ ٌلؼ آنُا را در
ةَ ذطکث در آوردن ىّجُای اححياغی و اٌػاندوغحی و ؽکمگیطی کٍّاٌػیّن ذلّق کّدك ٌؾان ىی دُص.
واصه های کلیذیُ :ارپط نی ،چارنظ دیکٍظ ،ذلّق کّدك ،رىان اٌگهیػی ،ؽکمگیطی
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 .1مقذمه
ذلّق کّدکان یکی از حضابجطیً و در غیً ذال پط اةِامجطیً ىّكّغاجی اغث کَ در غصهُای اسیط در کاٌّن جّحَ
ىرللان ،ادیتان و غیاغحيصاران كطار گطفحَ اغث و ُط کصام جالش وافط ٌيّدهاٌص کَ زوایای پٍِان ذلّق کّدکان را از
ىٍظط سّد روؽً ٌيایٍص .آثار ادةی از ذّزهُایی ىی ةاؽصکَ ٌلؼ حصی در ؽکم گیطی ذلّق کّدکان ایفا کطده اٌص.
آثار ادةی ةَنّر غام و ادةیات اٌگهیع ةَنّر اسؿ جأثیط ؽگطفی در ؽکمگیطی افکار ةَ غيث و غّی کّدکان ایفا
ٌيّده اٌص .در زىیٍَ جاثیط ٌّیػٍصگان و ٌي ّد جفکط ذلّق کّدك در آثار آٌِا جرلیق زیادی ـّرت ٌگطفحَ اغث کَ
ایً ىِو ُو ةط حٍتَ جازگی جرلیق و ُو ةط كطورت اٌخام آن ىی افظایصٌّ .یػٍصگان ؽِیطی ىاٌٍص چارنظ دیکٍظ و
ُار پطنی ةا سهق رىان ُا و ىرّر كطار دادن زٌصگی ىؾلثةار کّدکان و ؽطایم ذاکو ةط زٌصگی آنُا ةػحط و ؽطایم
الزم را ةطای جّحَ ةَ کّدکان فطاُو آوردهاٌص .ایً ىلانَ ةا ىرّر كطار دادن رىان انیّرجّیػث اثط چارنظ دیکٍظ و رىان
کؾحً پطٌصه ىلصس اثط ُارپطنی و جرهیم آنُا جاثیطات ایً دو ٌّیػٍصه ةطؽکمگیطی ذلّق کّدك را ىّرد ةطرغی
كطارداده اغث جا ةَ ایً غّال پاغز دُص کَ فػانیثُای ادةی در ؽکمگیطی و حِاٌی ؽصن ذلّق کّدك چَ ٌلؾی
داؽحَاٌص؟ ةطای پاغز گّیی ةَ ایً غّال ةا اغحفاده از روش جرهیهی -اغحٍحاحی دو ٌّیػٍصه و آثار ىٍحشب آٌِا از
زوایای ؽشفی ،اححياغی ،غیاغی و ىضُتی ةا ىرّریث دو غٍفط اـهی رىان یػٍی ؽشفیث پطدازی و ىّكػیث كفَ
پطدازی ىّرد ةطرغی و جرهیم كطار گطفحٍص .یافحً پاغز ایً غّال كيً جػطیف ٌلؼ ادةیات ،روؽٍفکطان ادةی و آثار
آٌِا در ؽگم گیطی ىّحِای حِاٌی ىاٌٍص ذلّق کّدك پطده از ایً ىِو ةط ىی دارد کَ چطا ةطسی از ایً آثار در
غطب ةَ غٍّان ىٍتع درغی در ىصارس سیهی از کؾّرُا جصریع ىی ؽٌّص.
 .2مبانی نظزی و سیز تاریخی حقوق کودکان
یکی از ىرّرُای ىِو روؽٍفکطی و ىٍاةع كّی در اٌػکاس و ؽکم گیطی حطیاٌِای اححياغی در نّل جاریز ،ادةیات
و روؽٍفکطان ادةی ةّده اٌص .غیطی در جاریز ذلّق کّدکان ٌؾان ىیدُص کَ در دوران گضؽحَ ٌگاُی یکػان ةَ
کّ دك و ذلّق او وحّد ٌصاؽحَ اغث ةهکَ در ُط زىان و جرث جأثیط آراء فیهػّفان و ٌّیػٍصگان ةظرگ جفّری از
کّدکی ؽکم گطفحَ اغث و ىحٍاغب ةا ایً درك از کّدکی ةا آنُا ةطسّردی ـّرت گطفحَ اغث ةَنّری کَ
افالنّن ةَ غٍّان یکی از فیهػّفان ؽِیط یٌّان ةاغحان ةط ایً ةاور اغث کَ ٌفع اٌػان از غَ كػيث جؾکیم ؽصه
اغث :غلم ،اراده و ؽِّت .ةط چٍیً ىتٍا ُای افالنٌّی کّدك ةایص ىّرد جػهیو و جطةیث ساص كطار گیطد (ةطاغیم،
 .)31:2005از دیص اوکّدکان ةصون غلماٌص و از ایً رو جّازٌی ةیً غَ كّهی ذکط ؽصه ةط كطار ٌیػث و آٌان اغیط
اىیال غطکؼ و غیطكاةم ىِار سّیؼ ُػحٍص .افالنّن در پطوجاگّراس جّـیَ ىیکٍص کَ کّدکان ؽطور سّد را ةا
جِصیص و جٍتیَُ ،و چّن ؽاسَی درسحی کج و ىػّج ةا ةػحً و ىرفّر کطدن ،راغث و اغحّار غازیص کَ ةا آٌچَ کَ
اىطوزه در ىّرد کّدك رخ ىی دُص ىحفاوت اغث.
ارغهّ ،فیهػّف ٌاىصار یٌّان ةاغحان ،ىیگّیص «:اٌػان ذیّان ٌانق اغث و ةا ذیّاٌات دیگط ىؾحطکات زیادی
دارد اىا یک چیظ ویژه اوغث ،غلم! غلم ففم ىيیظ اٌػان در جلاةم ةا غایط ذیّاٌات اغث .سطد اغث کَ ىایع ؽطافث
و کطاىث اغث و ةا جيػک ةَ سطد اغث کَ اٌػان ىی جّاٌص نتیػث ذیّاٌی سّد را جرث ٌظو و اٌلتاط در آورد؛ آن
را پطورش داده ،ذحی جطةیث کٍص .ایً جفّر از اٌػان ىیطاث فطٍُگی ىؾحطکی اغث کَ جٍِا ةَ یٌّان ةاغحان جػهق
ٌصارد ةهکَ ایً جفّر جا كطون اسیط از اذحطام ةطسّردار ةّده اغث .روغّ فیهػّف كطن ُخصُو کّدکان را فهطجا غانو
ىی داٌص کَ حاىػَ یا ىصرغَ آٌِا را فاغص ىی کٍص» (ذلی .) 2:2018 ،ایً در ذانی اغث کَ وظیفَ حاىػَ یا ىصرغَ
جطةیث کّدکان ىی ةاؽص کَ اٌحظار ىی رود ةا آىّزش ىحيصن ؽٌّص.
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ةَ ُيیً ٌرّ ،فیهػّف اٌگهیػی جّىاس ُاةظ ( )1588-1679ةَ دنیم اغحلادش ةَ ایٍکَ ،کّدکان و ةی جطدیص
اٌػانُا ةَ نّر کهّی ذاجاً ؽطور ُػحٍص ،ؽٍاسحَ ؽصه اغث .او ةاور داؽث کَ کّدکان غطکؼ و ُطج و ىطج نهب
ىحّنّص ىی ؽٌّص و ایً ىػئّنیّث وانصیً اغث کَ چٍیً ویژگی ُایی را ةا جأدیب و اٌلتاط ىرصود کٍٍص .ایً جا ذصی
ةَ سانط ایً ىػئهَ ىی ةاؽص کَ« کّدکـان در ىلایػـَ ةـا ةظرگػاالن اغهب جّاٌایی جفيیيگیطی ىػحلم ٌصارٌـص
ىگـط زىـاٌی کـَ کـاىال رؽـص کٍٍـص وجّاٌایی ةَ دغث ةیاورٌص» (ـیصیُ .)8:1396،ياٌٍص ٌظطیَ پطدازان كتهی،
ٌظطیَ ی وی ٌیظ در ىّرد ىطدم ةَ نّر غام ةَ کار ةطده ىیؽص .ةط سالف ُاةظ ،حان الك فیهػّف (« )1632-1704
جفّر ذات اٌگار» را رد ىی کٍص ،یػٍی کّدکان ةصون ُیچ ویژگی ای ىاٌٍص ؽطارت یا سّةی ةَ دٌیا ىی آیٍص .در غّض،
او اغحلاد داؽث کَ کّدکان ىاٌٍص یک نّح غفیص پا ةَ دٌیا ىیگضارٌص .کّدك ذاجا ىهیع ةَ دٌیا ىی آیص و جاةع جطةیث
کٍٍصه ىی ةاؽص (کیٍگ .)15:1998 ،چٍیً ىتٍاُایی ةػحط ةطسّرد ةا کّدکان را ؽکم ىی داد.
 .2.1سیز تاریخی
غیطی در جاریز ادةیات اٌگهیع ٌؾان ىیدُص کَ در ایً ذّزه از كطن ُیخصُو ؽکمگیطی ژاٌط رىان ةا آثار غاىّئم
ریچاردغّن وغپع كطن ٌّزدُو ةا آثار ویهیام غکطی و چارنظ دیکٍظ ةَ جکاىم ىی رغص(غّرٌهی و روةطجع.)2000 ،
درارجتاط ةا جو ایً جرلیق ،ىیجّان دیکٍظ را اونیً ٌّیػٍصهی اٌگهیػی ؽٍاسث کَ جّاٌػحَ اغث ةا چیطهدغحی،
کّدکان را ةَ غٍّان ؽشفیث و كِطىاٌان داغحان وارد آثار سّد کٍص و ةا ىرّر كطاردادن آٌان در داغحانُایؼ در
فلایی ىيهّ از سؾٌّث ،ةی رذيی و فلط ذق و ذلّق آن ُا را ُّیصا و جطغیو کٍص .او در ةهً فاـهَ نتلاجی
کّدکاٌی کَ ىػيّالً از نراظ حایگاه اكحفادی و اححياغی ىحػهق ةَ نتلَ فطودغث و فطاىّش ؽصه در حاىػَ
اٌگهػحان ُػحٍص را در زىطه كطةاٌیان ردیف اول كطار ىی دُص .دیکٍظ ةا كطاردادن ایً کّدکان ةَ غٍّان ؽشفیثُای
اـهی ،آٌان را در ىػطض دیص و كلاوت حاىػَ كطارداد و حاىػَ را واداؽث جا ةَ ایً کّدکان و ةَ ذلیلث زٌصگی آٌان
پی ةتطٌص.
در اٌحِای كطن ٌّزدُو و اةحصای كطن ةیػحو ةا ةطوز ٌاةػاىاٌیُای اححياغی گٌّاگّن از حيهَ اٌلالب ـٍػحی،
ةطده داری ،جتػیق ٌژادی ةَ نّر اسؿُ ،ارپط نی را ٌیظ ةط آن داؽث جا ةَ ةازآفطیٍی چِطهی کّدکان نتلَ ىحّغم و
فطودغث حاىػَ زىان سّد ةپطدازد و واكػیث زٌصگی ایً کّدکان را در كانب داغحان ةطدهداری و فاـهَ نتلاجی ةَ
جفّیط کؾص جا ذلّر کّدکان نتلَ فطودغث و فطاىّش ؽصه در زیط فؾار ٌاةػاىاٌیُای حاىػَ را از كاب ادةیات و
رىان در ادةیات ةظرگػال اىا ةا جيطکظ ةط ؽشفیث ُای کّدکان و از زةان دسحط کّدکی از نتلَ روؽً فکط و غفیص
پّغث ٌؾان دُص.
2
1
از ٌلاط جؾاةَ ىرّری دو ٌّیػٍصه ،غتک واكعگطایی اححياغی در رىانٌّیػی اغثُ .ارپط نی و چارنظ دیکٍظ،
ٌّیػٍصگاٌی در ىکحب رئانیػو اححياغی ُػحٍص .آٌان كِطىاٌان داغحانُایؾان ر ا کَ غانتاً کّدکان ُػحٍص ،از
ٌيٌَُّای واكػی ةطگظیصٌص.
ایً ذلیلثگطایی و جّحَ ةَ واكػیث ُای اححياغی ،ىّحب ؽصه اغث کَ كِطىاٌان کّدك را چٍان کَ ُػحٍص ،ةَ
جفّیط درآورٌص و ةا رویکطدی واكعگطایاٌَ ةَ ةازآفطیٍی چِطهی کّدکان نتلَ ىحّغم و فطودغث حاىػَ دغث زده و
واكػیث زٌصگی ایً کّدکان را در كانب داغحان درآورٌص.
اٌحشاب ؽشفیثُای کّدك ،از ٌيٌَُّای واكػی و ُو چٍیً جخهی سانطات کّدکی در داغحانُای دیکٍظ و نی
ىّحب ؽصه کَ آنچَ را کَ در داغحانُای سّد ةَ كهو ىیآورٌص ةا واكػیث فلای زٌصگی کّدکان دوراٌؾان ىهاةلث
کاىم داؽحَ ةاؽص .آثار دو ٌّیػٍصه ،ىحأثط از دوران کّدکی و سانطات آن دوران اغث .ؽشفیثُای کّدك در آثار
دو ٌّیػٍصه ،یا ٌيایی از سّد و جخطةیات زٌصگیؾان ُػحٍص و یا ةَ ٌّغی ةا زٌصگی آٌان در دوران کّدکی ارجتاط دارٌص.
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دیکٍظ از جخطةیات دوران کّدکی در جطغیو ؽشفیثُای کّدك سّد ةػیار ةِطه ةطده اغث .ؽانّده رىان اونیّر
جّیػث ،آرزوُای ةظرگ و دیّیص کاپطفیهص ،ةط ىتٍای سانطات دوران کّدکی اوغث .کّدکی جّأم ةا فلط و جتػات آن،
کار در دوران کّدکی و رُاکطدن جرفیم و ُوچٍیً زٌصگی در ىریم ركث ةار ،ةَ دنیم ةَ زٌصان افحادن پصر ةَ غتب
ةصُی و ٌصاری ،ىّكّع ىؾحطکی اغث کَ در ةػیاری از داغحانُای دیکٍظ ذلّر دارد و جکطار ؽصه اغث.
ؽایص ٌلم داغحان از زاویَ دیص یک دسحط کّدك جّغم ُارپط نی ٌؾان دٍُصه غالكَ و کٍکاش در دوران کّدکیاش
اغث و ُيّاره سانطات کّدکی را در داغحانُایؼ ةازغازی ىیکٍص ،ؽایص سّد او ُو در ساٌّاده ای ؽتیَ آنچَ کَ
دیصه و ىحأثط از آن ةّده اغث در ةظرگی ىٍؾأ جفيیو در ةَ جفّیط کؾیصن آن از كاب رىان ىی ؽّد کَ كصىی در
جّان سّیؼ ةطای ةطنطف ٌيّدن آن ىّاٌع ةّده اغث .ایً اىط در انیّر جّیػث دیکٍظ ةیؾحط ىؾِّد اغث و جاییصی ةط
ایً كیاس اغث کَ ؽشفیثُ ای اـهی ةیؾحط آثار او ،وكػیحی ىؾاةَ دوران کّدکی ٌّیػٍصه را دارٌص .ةیؾحط کّدکان
آثار دیکٍظ کّدکان یحیو و فلط زده ُػحٍص و ةطای گضران زٌصگی ىختّر ةَ کار در ؽطایم غشث ىی ةاؽٍص.
انتحَ ایً ةِطهگیطی دو ٌّیػٍصه از سانطات در داغحانُا ةَ ایً ىػٍی ٌیػث کَ كفَُای آٌان ةاز ةیاٌی از زٌصگی
گضؽحَ آنُا اغث ،ةهکَ ةصیً ىػٍاغث کَ ایً كفَُا انِام گطفحَ از گضؽحَ وآىیشحَ ةا زٌصگی ىؾِّد ؽصه
آنُاغث .ةیان سانطات کّدکی دو ٌّیػٍصه کَ در ذًُ و سانطهؽان ةاكی ىاٌصه ،انِاىی ارزؽيٍص ةطای ژاٌط و غتک
ادةی آنُا ىی ؽّد جا ایً دو ٌّیػٍصه ةحّاٌٍص ةا جّاٌایی وچیطه دغحی جخطةیات سّد را در غاسحاری ٍُطی و ادةی،
حهّهگط کٍٍص.
 .2.2اس دوران کودکی تا ضخصیت پزداسی کودک
ؽشفیث ُای کّدك آثار دیکٍظ و نی ،كيً دارا ةّدن ٌلاط ىؾحطك از ٌظط نتلاجی ةا ُو ةػیار ىحفاوت ُػحٍص؛ کَ
ؽایص ةی ارجتاط ةا زٌصگی گضؽحَ آنُا ٌتاؽص .دیکٍظ در ساٌّاده ای ىحّغم ىحّنص ىیؽّد و از ُيان دوران کّدکی ةَ
دنیم فلط ساٌّاده ىختّر ةَ کار ىیگطدد .غال ُای کّدکی و ٌّحّاٌی دیکٍظ ةا درد و رٌج و ىرطوىیث ُيطاه ىیؽّد.
ؽشفیث ٌلال داغحان نی ٌیظ گطچَ در ساٌّادهای غفیص پّغث وروؽً فکط ةَ غط ىی ةطد اىا از ٌػيث ىادر ىرطوم و
ٌاسّاغحَ ةَ سانط ؽغم پصر از ٌظدیک ؽاُص گضر ٌاةػاىاٌیُای حاىػَ اغث کَ ةا غً و غال او اـال غازگاری ٌصارد
ونی از اغياق وحّد ىحأثط از ایً جرّالت دردٌاك حاىػَ اغث .از استار و اذّاالجی ةا ستط ىی ؽّد کَ ذحی ؽٍیصن
آن ةطای حٍػیث و غً و غانؼ کطاُث دارد .دیکٍظ در آثارش از ىٍظطاٌحلادی ةَ حاىػَ ىی ٌگطد وكفص جغییط و
اـالح حاىػَ را ةَ ٌفع کّدکان دارد و کّدکان جو و ىرّر اـهی فػانیث سّد ىی کٍص و ةَ ُيیً سانط اغث کَ
دیکٍظ را ٌّیػٍصهای اـالحگط ىی ؽٍاغٍص کَ آثارش جأثیط ؽگطفی در ةیصاری حاىػَ و جغییط كّاٌیً و ىلطرات ةَ ٌفع
کّدکان داؽحَ اغث .ةصیً غتب ،آثار دیکٍظ ةا ٌگاه اٌػاٌی زىیٍَغاز اـالذات اححياغی و اكحفادی ةػیاری ةطای
کّدکان ٌَ جٍِا در اٌگهیع ةهکَ در حاُای ىشحهف دیگطی ٌیظ ؽص .روؽٍگطی دیکٍظ ٌؾان داد کَ « ةظرگحطُا کّدك
را ةطای اُصاف سّد ةَ غٍّان یک ىّكّع و غّژه اٌحشاب کطدهاٌص جا پّؽؾی ةط ؽکػثُایی کَ در زٌصگی ةطای آنُا
ایخاد ىؾکم کطده اغث ،ةاؽص کَ در ٌِایث ةی ثتاجی زةان و ذیات را ٌؾان ىی دُص» (روز.)16:1984 ،
در غال  ،1842چارنظ دیکٍظ ةَ ُيطاه ساٌّادهاش ةَ ایاالت ىحرصه غفط ىی کٍص .غفطی کَ سانطات آن را در
کحاةی جرث غٍّا ن «یادداؽث ُای آىطیکایی ةطای گطدش غيّىی "حيع آوری کطد .در ایً غفطٌام  ،او ةطده داری
در آىطیکا را ىّرد اٌحلاد كطار ىی دُصوىحّحَ رٌخی کَ ةػص ُا ُارپط نی را وادار ةَ ٌّؽحً کحاب کؾحً پطٌصه ىلصس
ىیکٍص ىیؽّدُ .ارپط نی ٌژادپطغحی را در اونّیث اول و در گام دوم كصاغث و ىظهّىیث کّدکان را کَ ةَ غهث
ؽطایم ٌاةػاىان حاىػَ از حِات گٌّاگّن جرث جأثیط رٌج رواٌی و فیظیکی ُػحٍص ةَ جفّیط ىی کؾص .از دیص ایً دو
ٌّیػٍصه« داغحان غطایی (ةطگؾث ةَ غّال ُای ایصئّنّژیکی ىی ةاؽص کَ ُيیؾَ آىیشحَ ةا زٌصگی ىا ُػحٍص) و وحَ
غیاغی را ركو ىیزٌٍص» ( ُاٌثُ .)8:2006،ط دو ٌّیػٍصه ىػحلیو یا غیط ىػحلیو ؽاُص ركو سّردن ؽطایهی در
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حاىػَ ،فلا و زىان سّد ىی ؽٌّص کَ ىٍخط ةَ ةیان ظطیف آنُا ةا غٍاـط داغحان و از كاب رىان و ادةیات ىی گطدد،
ایً حطیان جّغم دیگط ٌّیػٍصگان جصاوم ىییافث ةَ گٌَّای کَ« جا اوایم كطن ةیػحو ایً ةاور وحّد داؽث کَ كاچاق
کّدکان یکی از راهُای اغحػيار حٍػی آنُا ةّد .ةچَ ُایی کَ از چٍگال کار ٌخات ىی یافحٍص در چٍگال كاچاق
ةطای کارُای پطورش ىیگّ ،ةطش انياس ،ـٍایع غٍگُای كیيحی ،حّاُط فطوؽی و ؽیطیٍی پظی گطفحار ىی ؽصٌص»
(غاکطل و غاکطل  )2011: 259 ،کَ ُيَ ایًُا پع از روؽٍفکطی دیکٍظ و نی جّغم دیگط ٌّیػٍصگان ُّیصا و رـص
ىی ؽصٌص.
 .2.3اسکودک محوری چارلش دیکنش و هارپز لی وکارگز پزوری کارل مارکس تا پیماننامه جهانی حقوق
کودک
کّدكآزاری و ذلّق کّدك ،ىفاُیيی ىحأسط اىطوزی ىرػّب ىی ؽصٌص .در گضؽحَ ،دوران کّدکی آدمُا ةػیار
کّجاه ةّد .در ذانیکَ اىطوزه جا غً  18غانگی دوران کّدکی ىرػّب ىی ؽّد ،در گضؽحَ سیهی از ةچَ ُای کيحط
از ایً غً یا غطةاز ةّدٌص یا ةَ احتار ةَ ساٌَ ةشث ىی رفحٍص .در دٌیای حصیص ُو ،جا اواغم كطن ٌّزدُو ،کّدك و
ذل ّق او ىريهی در اذُان و حایگاُی در كاٌّن ٌصاؽث .ؽطایم زٌصگی کّدك ىٍّط ةَ حایگاه ساٌّادگی وی ىی
ؽص .اگط از ساٌّاده ىطفِی ٌتّدٌص رواٌَ ةازار ٌاةٍِگام کار ؽصه و ةَ غٍّان کارگط ىظارع و یا کارگاهُا ىؾغّل ىی ؽصٌص
و ةَ ٌلم از روزٌاىَ اغحياد دچار ةصاكتانی «جّنص زودٍُگام در جاریز ةؾط» ىی گؾحٍص .ةا دیکٍظ و ٌگارش «اونیّر
جّیػث» و «آرزوُای ةظرگ» و «دیّیص کاپطفیهص» ةّد کَ ةَ جصریج ىفِّم «ذلّق کّدك» ةَ غٍّان دغصغَ ای در
حاىػَ ىػطفی ؽص .کارل ىارکع و حطج ةطٌارد ؽاو از داغحان ُای او کَ ىّكّغات آنُا در ىّرد رفاه کّدکان ،
ریؾَ کً غاسحً فلط و انلای ةطده داری ىی ةاؽص ةػیار غشً گفحَ اٌص .ایً ةیصاری ،ةا روؽٍفکطی کارل ىارکع در
ىیاٌَ غصه ٌّزدُو و جالش او ةطای ةِتّد وكػیث کارگطان ُيگام ؽص زیطا ةشؾی غيصه از کارگطان کّدکان ةّدٌص.
جّـیف ىارکع از ؽطایم کّدکان کارگطی کَ ىغلّب کارفطىایان و غطىایَداران ةّدٌص ىّج روؽًفکطی را ؽحاب
ةشؾیصٌّ .یػٍصگاٌی چّن ُارپط نی ةا ٌگارش کؾحً پطٌصه ىلصس جهفیلی از ةطده داری و روانرٌخّری کّدك را در
ایً راغحا پطورش ىی دٍُص .ایً جالشُا غتب ؽص ذلّق کّدك و جّحَ ساـی ةَ کّدکان ىتضول ؽّد .ةَ نّری
کَ "اىطوزه جّ حَ ةَ وكػیث کّدکان در اةػاد ىشحهف در کاٌّن جّحِات حاىػَ ةیً انيهم و ارگاٌِای ذلّق ةؾطی
غازىان ىهم كطار دارد (ذتیتی.)141:1396 ،
 .3کنوانسیون حقوق کودک
در ٌّ 20اىتط  1989ىخيع غيّىی غازىان ىهم ىحرص کٍّاٌػیّن حِاٌی ذلّق کّدك را جفّیب ٌيّد .ایً
کٍّاٌػیّن کَ ةا جّافق جياىی دونثُای غلّ غازىان ىهم ةَ جفّیب رغیص ،ىػحتط جطیً غٍص ةیً انيههی ىرػّب
ىیؽّد کَ ةَ نّر ساص ةطای ذيایث از ذلّق کّدکان جفّیب ؽصه اغث .کٍّاٌػیّن ذلّق کّدك ةَ دنیم درةط
گطفحً جيام حٍتَُای ذلّق ةؾط ،ؽاىم ذلّق ىصٌی ،غیاغی ،اححياغی ،اكحفادی و فطٍُگی ،از جيام ىػاُصات ةیً
انيههی دیگط ةطحػحَجط اغث ،زیطا کّدکان را افطادی دارای ذلّق و ىػئّنیث در ٌظط ىی گیطد کَ ایً ذلّق و
ىػئّنیث ُا ىٍػکع کٍٍص هی كاةهیث ُا و جّاٌایی ُای رو ةَ رؽص آنُاغث .ایً کٍّاٌػیّن ةا ارائَ جفّیط حصیصی
از کّدکان ٌرّه ی ٌگطش ةَ آنُا را جغییط داده و چارچّب ىؾشفی ةطای ىهانتَ ذلّق کّدکان ٌیظ جػییً کطده
اغث «.ایً کٍّاٌػیّن یک ةطٌاىَ ةطای غيم اغث و اةظاری اغث کَ ةا آن ىیجّان درك و آگاُی ىطدم را ٌػتث ةَ
ذلّق کّدکان جّغػَ داد» (اوغهط.)2:2017 ،
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 .4تحلیل رمانها
 .4.1هارپز لی
کؾحً پطٌصه ىلصس ةطای اونیً ةار در غال  1960ىیالدی ىٍحؾط ؽص .آن چَ کَ ُارپط نی را در اٌحشاب فلا و
ؽشفیث پطدازی ةیؾحط ىهطح ىی کٍص ایً اغث کَ وی کم داغحان را از زاویَ دیص دسحط کّدکی  8غانَ روایث ىی
کٍص کَ جرهیم گفحَ ُای او ىتیً انِاىات و اؽاراجی اغث کَ فلم در ذص فِو ةظرگػاالن ىی ةاؽص .کؾحً پطٌصه
ىلصس ةَ ایانث آ نتاٌا در زىان رکّد ةظرگ ىی پطدازد و ؽشفیث راوی و اـهی دسحط ةچَ ای ةٍام حیً نّیع
اغکّات فیٍچ 3ىی ةاؽص .پصر او اجیکع فیٍچ وکیهی اٌػان دوغث ةّد .ایً جفّیط از زٌصگی کّدك رىان ُارپط نی
ٌؾان دٍُصه ایً ىِو اغث کَ« کّدکان ا یً رىان ُيگی در ةهً ىؾکالت حاىػَ ةا جّحَ ةَ ىریم زٌصگی و ؽطایم
ذاکو ةط حاىػَ كطار داؽحٍص» (ٍُصیک.)11:2017 ،
جرهیم پع زىیٍَ ُای جاریشی ،ىضُتی و فطٍُگی رىان ىتیً ایً اٌحشاب دكیق ٌّیػٍصه اغث .گط چَ جو اـهی
ةَ ىؾکالت حاىػَ از حيهَ ةطده داری و ٌژادپطغحی ىی پطدازد اىا در غيم ةیؼ از ىحأثط ؽصن ةظرگػاالن ایً
کّدکان ُػحٍص کَ ُو از ٌػيث آراىؼ کّدکی ىرطوم ُػحٍص و ُو سارج از زىان و ذص فِو سّد در ةهً ىؾکالت
ىتحال ةَ آیٍصه سّد و ُو فػهی ةظرگػاالن کَ پصر و ىادر سّد ُػحٍص كطار ىی گیطٌص .ؽایص رفحار پػطاٌَ و كهصرىآةاٌَ
اغکّت دسحط کّدك راوی ذکایحی از ظهو ىلاغف ةَ کّدکان اغث .ىرطوىیث از ىادر و زٌصگی ةا پصری وکیم کَ
ىصام درگیط گطفحاری و ىؾکالت دیگطان اغث و ةَ سانط داؽحً غلایص اٌػان دوغحاٌَ در چانؼ دروٌی ةا سّد اغث
ذکایث از ٌاىٍاغب ةّدن وكػیث زٌصگی ةطای ایً دسحط ةچَ را دارد .وكػیث ركثةار ةچَ ُا یا ةَ غهث فلط یا ةَ
غهث دغصغَُای ساٌّادگی و فطدی در اکثط ساٌّادهُا و یا حاىػَ ىتیً ایً ىِو اغث کَ نی كفص در ىػطفی
ىؾکالت گظاف جط کّدکان در کٍار ةظرگػاالن را دارد .حاىػَ ىػيّم و ٌاةػاىان ةػحط را ةطای رؽص ؽاد کّدکان
ىرصود کطده اغث .سّد س اٌو ُارپط نی ةَ غٍّان یک زن رىان ٌّیع اواغم كطن ةیػحو ةا اٌحشاب چٍیً
ؽشفیثُای کّدکی و در فلای ةطده داری و ٌژادپطغحی در ٌلؼ یک فػال اٌػاٌی از دیص ادةیات غػی در رفع ایً
ىػلالت داؽحَ اغث .ىثالُایی از زوایای گٌّاگّن و از دیص اغکّات ىتیً ایً ىِو اغث کَ ةَ آنُا پطداسحَ ىی
ؽّد .غتارتُایی کَ از دل ایً حيالت ةَ ظاُط کّدکاٌَ اىا غانياٌَ از ىحً ةط ىی آیص از ىٍظط جاریشی ،ىضُتی و
فطٍُگی ُّیصا ىیةاؽٍص کَ ٌؾان دٍُصه ایً اغث کَ چگٌَّ ؽطایم ذکایث از ایً واكػیث دارد کَ روٌص زٌصگی
ةظرگػاالن ٌياد جأسط زٌصگی کّدکان فطداغث.
 .4.2اضارات فزهنگی
در ىحً رىانُا وكحی ةَ ىػٍا و ىرحّای دكث ؽّد ىػاٌی انلایی گٌّاگٌّی از آنُا اغحٍتاط ىی ؽّد .از ؽاسؿجطیً
ىػاٌی انلایی کَ ةَ نّر ىٍػخو در آثار رـص ىی ؽّد اؽاراجی ُػحٍص کَ روؽً کٍٍصه ؽطایم فطٍُگی آن زىان
ىیةاؽٍصُ .يَ ایً غتارات ،ىػیط ر ا ةطای جتییً ىفِّىی ةاالجط جػییً ىی کٍٍص کَ در واكع ُصف غایی ٌّیػٍصه ىی
ةاؽص .حيالت و ىلاىیً زیط ةَ غٍّان ٌيٌَّ ارائَ جا ىتطًُ غتک ةیان ىػئهَ جّغم ٌّیػٍصگان رىانُا ةاؽص .در
ذّزه فطٍُگی در رىان ُارپط نی حيالت و ىهانب ارائَ ؽصه ةَ روؽً ؽصن ایً ىِو کيک ىی ٌيایص «.ىً اذحياال
اىیص ةَ ساٌو ؽصن ٌصارم اگط ىً دغث ةٍص ٌپّؽو .وكحی گفحو کَ ىً نتاس دسحطاٌَ ٌيی پّؽو سانَ انکػاٌصرا گفث
کَ كطار ٌیػث کَ ؽهّار ةپّؽیص .او گطدٌتٍص ىطواریص ةَ ىً داد و ةَ ىً گفث کَ ةایص درداٌَ پصرم ةاؽو» (جی کی
ام ،4اغکّات« .)193 ،ساٌو ىاودیٌ 5يیجّاٌص كاكی ؽّد چّن کَ او یک زن اغث .یػٍی ایًکَ زن در آنتاٌا ٌيی
جّاٌص كاكی ةاؽص» (اغکّت .)253 ،راوی در رویای سّدش کَ رویای ةظرگػاالن اغث ىی گّیص :کَ اغکّت پحّیی ةَ
ىص اغکّا 6کَ ُو سّان ةا اغکّات ٌیظ ُػث ىی پّؽص .کَ اغکّا اؽاره ةَ ؽاُظاده ٍُصی دارد( کطیػحّفط ةی
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اغحایٍط .) 247:1999 ،7ایً غتارت ُا ىتطًُ حّ ٌاىٍاغب فطٍُگی حاری در آن روزگار اغث و ٌّیػٍصه غػی دارد
جفّیطی واكد از آن ؽطایم را از كاب واژگان ارائَ دُص.
جرلیط ُا و جُّیً ُا در آن حا زیادةّد و ذحی فکط دسحط ةچَ ُا را ىؾغّل کطده ةّد کَ ٌيٌَُّای زیط حظ آنُا
ىیةاؽٍص« .آن ؽی از در آىصُای غیاُای آزاد ؽصه سطیصاری ؽص کَ روزُای یکؾٍتَ در آنحا غتادت ىی کطدٌص و
ىطدان در نّل ُفحَ در آنحا كيار ىی کطدٌص» (جی کی ام ،اغکّات «.)134 ،ایً ٌيٌَّ یک غیاه اغث کَ ىی ةطد و
ىی دود ٌيٌَّ از فکط غیاُی کَ ُیچ ةطٌاىَ و ُیچ فکطی حظ فطار از اونیً فطـحی کَ ةتیٍص ٌصارد» (جی کی ام،
اغکّات.)275 ،
اجیکع8ىی گّیص«:گّل زدن یک ىطد غفیص ةصجطیً چیظی اغث کَ ؽيا ىی جّاٌیص اٌخام دُیص» ( .)230در
ىّرد اؽحتاه زن غفیص پّغث ،اجیکع فیٍچ وکیم دادگاه ىیگّیص «:اوُیچ حطىی ىطجکب ٌؾصه اغث او فلم یک کص
حاىػَ را ؽکػحَ اغث ،کصی کَ ةَ كصری حصی اغث کَ ُط کع ىطجکب آن ؽّد حایی در حاىػَ ٌصارد» (.)232
اغکّات ایً ـرتث ُای پصرش را در ىّرد آن زن غفیص پّغث ىی ؽٍّد ُو ؽٍّای چیظی کَ الزم ٌیػث ةؾٍّد و
ُو ُطاغٍاك از غلّةحی کَ ىٍحظط آن زن ىی جّاٌص ةاؽص ،کَ ةػص ُا غیاه پّغث ةی گٍاُی ةَ حای او ىخازات ىی
ؽّد .ةی گٍاُی ُط دو ؽشفیث ةطای پضیطش ذًُ اغکّات ُؾث غانَ ةػیار غٍگیً اغث.
 .4.3القائات تاریخی
در کٍار انلائات فطٍُگی ىػایم و ذّادث جاریشی ةط روح جو ذاکو ةط رىان ىی افظایٍص کَ ٌيٌَُّای آنُا ارایَ ىی
ؽّد «.ایًکَ حٍّةی ةاؽیص وُیچ آگاُی از ٌتطد ُػحیًٌ9صاؽحَ ةاؽیص ٌؾان ؽطم و گٍاه ةّد)اغکّات«.)3 ،
غیيّن 10کَ یادداؽثُای ىػهو را فطاىّش کطده ةّد غَ ةطده سطیص و ةا کيک آنُا ساٌَای در غّاذم رودساٌَ
آنتاٌا غاسث کَ  50ىایم ازاغحفان ىلصس 11ةاالجط ةّد (اغکّات .)4 ،دیگط ایانثُای ةطده داری جفيیو گطفحٍص کَ جا
ـتط کٍٍص و ةتیٍٍص کَ دونث فصرال ةطای ذم ىػلم ةطدهداری چَ ىی کٍص (اغکّات .)5 ،وكحی کَ پیؾٍِاد ؽص کَ
ففهی دی جّغکحالغّا 12ىيکً اغث کَ ةطای ةّ 13ىفیص ةاؽص .ةّ دیّاٌَ ٌتّد او ةػلی ىّاكع ةػیار ؽاد ةّد»
(اغکّات .)11 ،اگط آكای کاٌیٍگ ُام14دُاٌؼ را كطص ٌگَ ىی داؽث ىی جّاٌػث ؽغم سّةی را ةَ دغث آورد .اىا
زىیًُایؼ از دغث ىی رفث (اغکّات «.)23 ،ساٌّاده کاٌیٍگُام ُط گظ چیظی را کَ ٌيی جّاٌػحٍص پعدٍُص
دریافث ٌيیکطدٌص» (اغکّات «.)22 ،کاٌیٍگِام ىطدىی غادی ةّدٌص کَ کؾاورزان و ةرطان کطاش15ذػاةی ةَ آٌِا
ـصىَ زده ةّد» (اغکّات .)23 ،کَ درایً حا کطاش ةَ ةرطان ةازار در غال  1929در دوؽٍتَ غیاه اکحتط 1929اؽاره
دارد.
16
اگط او داٌَ گیاُی را پیصا ىی کطد در ذیانؼ کَ ؽتیَ دوىیً ٌتطد ىارن ةّد ىیکاؽث اؽارهای ةَ حٍگ
ةظرگ ىارن داؽث کَ ذصود  15حّالی جا  8آگّغث 1918ةّده و  152روز ةیً  21آگّغث و ىارس کَ فطاٌػَ را
ةَ ؽصت جِصیص کطد در حطیان ةّد (ىایکم ٌیتطگ.) 2008: 22 ،
آكای آوری گفث کَ آن روی غٍگ روزجاٌّ17ؽحَ ؽصه ةّد وكحی ةچَ ُا از پصر و ىادر پیطوی ٌيیکٍٍص غیگار
ىیکؾٍص ةا ُو حٍگ ىی کٍٍص؛ ففم غّض ىی ؽّد (اغکّات .)72 ،روزجا اغو دیگط ال رؽیص اغث ،غٍگی کَ ةط
روی آن ٌّؽحَ ای ذک ؽصه ةّد (اٌصرو ىیصنحّن.) 3:2003،
«اغحفاب ةیکاری در ةیطىٍگِام ةّد .ـفُای ٌان نّالٌی جط ؽص(اغکّات )132 ،کَ اؽارهای ةَ دوران افػطده
گی 18در ایاالت ىحرصه در غال  1930دارد(ایطیً گالغط )16:1998 ،کَ در ایًحا اغکّات اؽاره ىی کٍص ةَ ایً کَ
چگٌَّ در ؽطایم آن زىان ىطدم از ٌظط اغحلادی و غیاغی در ىظیلَ ةّدهاٌص و ایًکَ ةطای چَ غهحی ىی جّان
ىخيّغَ آن غّاىم را ةا ُو در ٌظط گطفث کَ در حيع کم زٌصگی آنُا جأثیط گضار ةاؽص کَ ىػحلیو جأثیط آن غّاىم
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راىیجّان در زٌصگی ةچَ ُا دیص .در سالل دیگط گفث وگُّای ایً ؽشفیث ىی جّان ةَ رگَُایی از زٌصگی
فیهػّفاٌَ آغؾحَ ةَ درد ایً ىطدىان پی ةطد.
گطچَ ىایّ کيب19ةیً حٍگ ُا ةی نطف ةّد كاٌّن ةازغازی و ویطاٌی اكحفادی غتب ؽص کَ ؽِطُا رؽص کٍٍص»
(اغکّات .)150 ،اگط ساٌو ىطی گطیع 20ازظطوف نیصیاٌّ 21ؽیصه ةاؽص ةػیص ٌیػث کَ ىادرش ٌیظ ایً کار را کطده
ةاؽص (.اغکّات )150 ،پیٍکِام جّنیص کٍٍصه داروی گیاُی ةطای ؽکایث ساٌوُا ةٍام جطکیب گیاُی نیصیا پیٍکِو ىی
ةاؽص.
یک چیظ دیگط آكایان كتم از ایًکَ از ایٍخا ةطوم .جاىع حفطغّن 22یکتار گفث کَ ُيَ ىطدم یکػان آفطیصه
ؽصه اٌص .ایًُا غتارتُایی ُػحٍص کَ یاٌکیِا 23در واؽٍگحً ةػیار غالكَىٍص ةَ اغحفاده از آنُا ُػحٍص )اجیکع،
 .)233ایً غتارات کَ در گیطکٍٍصه فکط و ذکط ىطدىان آن دوران ةّده اغث در ؽکمگیطی رؽص زود ٍُگام فکطی و
اذػاغی کّدکان ىّج ىی زٌص کَ انتحَ اؽاره دارد ةَ ؽکم گیطی ایً واكیث در غیاغث وكث در کؾّر اىطیکا کَ در
آن جاىع حفطغّن ،ریع حيِّر آىطیکا ،ىشانف ةطدهداری و ٌژادپطغحی ةّده اغث «.اوال ىطدم ةطچػب ُایی کَ
غالىث آن آر ای24یػٍی ىا ةشؼ سّد را اٌخام ىی دُیو از پٍخطه ىغازه و اجّىتیمُا ةیطون اٌصاسحٍص .ىً از اجیکع
پطغیصم چطا؟ او گفث ةَ سانط ایً کَ كاٌّن ةازیافث ىهی ىطده اغث پطغیصم چَ کػی آن را کؾث؟ گفث :ىطدم ایً
کار را کطدٌص (اغکّات «.)288 ،در جالش ةطای جّغػَ جّنیص و ثتات ـٍػث ٌیطا 25ةٍیانگضاری ؽص کَ در ذل آنُا
ركاةث ىٍاغتی ؽکم گطفث و ؽطکثُا کّدُای ر كاةحی درغث کطدٌص .کػب و کار غانی ةّد وكحی کَ ویهیام وایات
ةیم دونث ىطد ةّد از دیصگاُی ٌػتحا حصیص ةَ رؽص آراىؼ داسهی حاىػَ را ةَ ُيطاه داؽث کَ ةا گػیم جیيی از
ارزیاةان حِث پیصا کطدن ىطکظ و ةطكطاری ىلط دونث ةّد» (اغکّات .)149 ،او کاله ٌّك كالةی غيّىی ىی پّؽیص کَ
ةیِّده غیط نتیػی ىی ٌيّد( .اغکّات .) 87 ،جيام ٌيادُا ذکایث از ایً واكػیث دارٌص کَ چطا ةایص درایً زىیٍَ
ةطده داری و اغحثيار ُط دو در ةطگیطٌصه واكػیث زٌصگی ىطدم ةاؽص کَ از ُيان کّدکی غایَ ؽّم آن ةط غط آن ُا
غایَ افکً ؽّد «.ىی داٌیص آكای رادنی یک غػم جػيیو دٍُصه ةّد»؛ «ؽيا ُيیً کاره ُػحیص؟ ٌیػحیص؟»
(اغکّات «.)49 ،در ایً حاىػَ ُيَ حای سّد را ىی داٌٍص ،ىّكّع ٌژاد و نتلَ کَ پیّغحَ و سٍصهدار ةچَ ُا را
درگیط کطده ةّد .اىا ةػلی ىّاكع ایً اـّل ةَ ُو ىی ریشث ،حاُا كانی ىی ؽص و ُيَ چیظ كانی ىی ؽصو ةػص ةایص
اول اىّر را ىطجب کطد و غپع آنُا را ةطای ةچَ ُا جّكید داد» (اجکیٍػّن.)97:2016 ،
.4.4تحلیل
از ىحً رىان چٍیً ةط ىی آیص کَ كفَ ةظرگػاالن از ىٍظط کّدکان فلایی را ایخاد ىی کٍص کَ رٌگ و ةّی آن ركث
ةار اغث .چٍیً رىانُایی جکٍیکُای داٌؼ را افظایؼ ىی دٍُص و زىیٍَُای ؽکمگیطی جطذو را ةط ىیاٌگیظاٌٍص.
سیهی ىِو اغث کَ ةفِيیو چگٌَّ ةچَُا و دیصگاُای ةچَُا ةا ٌگاه ةَ ایً رىانُا دچار جفکطات دنػّزاٌَ ىی ؽّد.
« یکی از اجفاقُای ىِيی کَ رخ ىیدُص ایً اغث کَ سّاٌٍصه ةا داغحانُا از زاویَ کّدك ایً ذع را در سّد ایخاد
ىی کٍص و ةصیً جطجیب ذع ُو دردی ةا دیگطان را در سّد ةَ وحّد ىی آورٌص .ایً فطا فکٍیُا ُيان چیظُایی
ُػحٍص کَ ُارپط نی در رىان سّد ةا جکٍیک ٌلم از ىٍظط کّدك ةصان ىی پطدازد» (جػای .(50:2014،آنُا ةَ
ىػٍی دكیق کهيَ ،ذق دارٌص کَ ُّیث سّد را اٌحشاب کٍٍص و یک زٌصگی ارزؽيٍص را ةطای سّدؽان ركو ةظٌٍص.
کّدکان در ىلایػَ ةا ةظرگػاالن اغهب جّاٌایی جفيیوگیطی ىػحلم ٌصارٌص ىگط زىاٌی کَ کاىال رؽص کٍٍص وجّاٌایی ةَ
دغث ةیاورٌص .از ایً رو ةایص جفيیوُای غلالٌی ةظرگػاالن ،زٌصگی آنُا را ؽکم داده و جرث جأثیط كطار ةصُص .در
ُط ذال ىٍظّر ایً ٌیػث کَ ةظرگػاالن ،کّرکّراٌَ ،ىخاز ةاؽٍص ارادهی سّد را ةط آٌِا جريیم کٍٍص (فیً ةطگ،
 .)1980از ایً رو در ىی یاةیو کَ ُارپط نی ةا دوغحاٌؼ فطدی دوغث داؽحٍی ةّد اىا« ُيیؾَ ةیٌِایث درونگطا ةّد
و کو در ىّرد سّد غشً ىیگفث  .در ٌحیخَ ةیؾحط انالغات در ىّرد کّدکی او از دوغحاٌؼ ةَ دغث ىی آیص .از
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نطیق اجّةیّگطافی اغکّات سّاٌٍصه ٌظدیکجطیً دغحطغی را ةَ کّدکی نی یا رٌگ و ةّی دوران کّدکی او در چٍصیً
ـفرَ کؾحً پطٌصه ىلصس پیصا ىی کٍص» (پّرةا.)10:2018،
 .4.5چارلشدیکنش
انیّر جّیػث یک اثط اٌلالةی اغث چطا کَ از یک کّدك ةَ غٍّان كِطىان داغحان اغحفاده کطده اغث «.ایً رىان ةَ
وكّح غشث ُایی کَ کّدکان فلیط ةا آن ىّاحَ ُػحٍص و ٌیظ حطم ُایی کَ ةَ سانط فلط ىطجکب ىی ؽٌّص را ةَ
سّةی ٌؾان ىی دُص» (ذیصری.)5:2017 ،
ؽایص در جاریز رىان ٌّیػی ،دیکٍظ اونیً ٌفطی ةاؽص کَ ىػیط را ةطای اذلاق ذق ةیذاىی جطیً كؾط حاىػَ
یػٍی کّدکان ُيّار ٌيّد .وی ةا ظطافث ىػیط را در حطیان آگاُی ةشؾی ةا اٌحشاب ؽشفیث ىٍاغب و ةا اٌحشاب
فلای رىان در كطن ٌّزدُو ةَ جفّیط ىی کؾص .درانیّر جّیػث ( ،)1837چارنظ دیکٍظ یحیيی ةٍام انیّرجّیػث ،ةیم
غیکظ ،فاگیً ،ىٌّکػف روز ىانیٌ ،اٌػی و آكای ةطون نّ ةَ غٍّان ؽشفیثُای اـهی ٌيایؼ ىی دُص جا ؽطایم ركث
ةار کّدکان از ىٍظط حٍػیث ةَ ٌيایؼ گضاؽحَ ؽّد ودر ایً راغحا جو اـهی ظهو و ذق کؾی کّدکان ىرّریث كهو
ٌّیػٍصه كطار ىی گیطد.
غتک دیکٍظ ُياٌٍص رویکطد نی در اٌحشاب کّدك وکیهی غفیص پّغث ةٌَام اجیکع فیٍچ کَ ذاىی اٌػاٌیث ةّده
اغث ،ىی ةاؽص .اوج ٌلؼ آفطیٍی کّدکان در ـرٍَ ذلّر دزداٌَ آنُا در ىراکيَ غیاه پّغث ىحِو در دادگاه
اغث .رفحار سؾٌّث ةار ةا انیّر جّیػث ذکایث از آییٍَ جيام ٌيای ؽطایم کّدکان آن دوران اغث کَ در غهد ریظ در
اٌػکاس ؽطایم نی ُّیصا ؽصه اغث ُ .ط دو ٌّیػٍصه ةا جيطکظ ةط غٍاـط رىان یػٍی ؽشفیثپطدازی و فلا غازی
چگٌّگی ىػیط روؽٍگطی را از كاب رىان جطغیو کطده اٌص کَ در ىحً رىان ُا و کصُایی کَ ارائَ ؽصه اٌص ،ىحخهی
ُػحٍص.
 .4.6ضزایط قتصادی
دیکٍظ ىؾکم اكحفادی در درون کؾّر را ىحخهی ىی ٌيایص کَ ةػص از وكع كّاٌیً كػیف  1834رخ ىی دُص کَ ةط
اغاس آن کّدکان ىّظف ةَ کار در ىٍازل ىی ؽٌّص .ونی دغحيظد یکػان ٌيیگیطٌص و ؽطایم ةػیار ٌاىٍاغب اغث.
« آن حای ةػتار ٌاىٍاغتی اغث در اجاقُای ةاال دودکؼُا زیاد و درُای زیادی ُػث .غٍکتّتُا در اجاق و غلف
جار ةافحَ اٌص وكحی انیّر وارد اجاق ىی ؽّد ىّش ةَ داسم اجاق ىی آیص و غپع ةَ الٌَاش ةط ىی گطدد (دیکٍظ.)128 ،
« جاریک و ٌو دار پط از غّز غطىا؛ و آن ؽتی ةّد در یک ساٌَ اىً و گطم کَ حای ؽکطگظاری داؽث ونی ةطای ةی
ساٌيانُا ةایص غط گطغٍَ ةط زىیً ىی گضاؽحٍص جا ةيیطٌص» (دیکٍظ .)165 ،ساٌَ کثیف و ةّ گطفحَ ةّد ىّشُا ُو ةط
فطغّدگی آن افظوده ةّدٌص کَ ُيگی ٌؾان كرهی ةّدٌص (دیکٍظ .)128 ،ایًُا ُيگی ٌؾان از وكع ركث ةار نتلَ
کارگط داؽث کَ ةی کاری فلط و ذحی حٍایث ةط آن افظوده ؽصه ةّد.
 .4.7اقتضائات سیاسی
در ىحً رىانُا چانؼ ُای فطاروی حاىػَ و نتلات ساـی دغحَ ةٍصی ؽصه اغث کَ واکاوی آن ىهانب ٌيایاٌگط
ؽطایم ساص آن زىان ةّده اغث .حصا ٌيّدن و نتلَ ةٍصی کطدن آنُا ذاکی از ٌظيی ٌِفحَ در چیصىان حيالت ةَ
ىٍظّر انلای پیاىی ساص ىی ةاؽص .در ىحً رىان آنیّر جّیػث جػصاد ىرصودی ٌيٌَّ ارائَ ىی ؽّد کَ ةشؾی از
ك ّاةم كاٌٌّی حاری در حاىػَ آن زىان را ٌؾان ىی دُص .دیکٍظ ةَ ـطاذث ةط كّاٌیً ظانياٌَ روزگار سّد ىیجازد
وكحی کَ ةیان ىیدارد کَ كاٌّن ده غاغث کار احتاری ةطای کّدکان اغالم ؽصه ةّدُ .يَ ةَ ایً كاٌّن اغحطاض کطده
ةّدٌص اىا ایً ٌفػی ةَ ذال آن ُایی کَ در چٍگال گطغٍگی گطفحار ةّدٌص ٌصاؽث .از دیص ایً كاٌّن « انیّر ةایص جطةیث
ىی ؽص و ةَ غتارت دیگط ةَ یک ؽػتَ کاری ىی رفث و در غَ ىایهی ةا ةیػث ٌفط دیگط در ؽطایم ٌاىٍاغب غضایی،
ىکان و نتاس ةایص کار ىیکطد» (دیکٍظ «.)4 ،ةا غخهَ او را ةَ ةشؼ دیگطی ةطدٌص کَ در آنحا ةایص در روی جشث
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غشث و غطد ىی سّاةیص کَ ٌيادی از جخهی كّاٌیً ىالیو اٌگهػحان ةّد» (دیکٍظ «.)10 ،انیّر ىّرد اذیث و آزار كطار
ىیگطفث کار احتاری غشث اٌخام ىی داد ،ىّرد جيػشط ُيَ ةّد اىا ىّرد جطذو ُیچکع ٌتّد» ( دیکٍظ.)3 ،
در غهد ةظرگػال ةا آنکَ ىطدم غشث کار ىی کطدٌص اىا دغحيظد غادالٌَ ةَ آٌِا پطداسث ٌيی ؽص و ىّرد
ُخيَ کارساٌَ داران ةّدٌص «.در غط کار ةا ؽطایهی روةطو ىی ؽصٌص کَ ُیچ کع دوغث ٌصاؽث .دغحيظدی ةَ آنُا
پطداسث ٌيیؽص ـتراٌَ غادی ،ؽام وچای در جيام ففّل غال» ( دیکٍظ .)11،چٍیً ؽطایم کاری جّغم دونث ركو
سّرده ةّد جا ىطدم را از ایخاد ؽطایم اححياغی ىؾکم غاز دور کٍٍص .دیکٍظ ىٍحلص ایً ؽطایم اغث کَ ىی ةیٍص ىطدم
ةَ کام ىطگ فطغحاده ىی ؽصٌص .وكحی کَ ؽب جاریک و غطد و گطفحَ ىی آىص؛ دیگطان ىٍحظط زٌگ ٌاكّس ةّدٌص کَ
حطیان زٌصگی را گّؽظد کٍص .وای! ایً زٌگِا ةطای او ٌياد یاس ةّدٌص .ـصایی کَ غيیق و جِی و فلم پیام آور ىطگ
ةّد (دیکٍظ «.)402 ،ؽٍتَ ؽب جٍِا ؽتی ةّد کَ ةیؾحط ىی جّان زٌصگی را دیصو دوةاره فکط ؽطوع روز ،ؽطوع
یکؾٍتَ» (دیکٍظ .) 402 ،جو اـهی کَ از ةهً ایً ىهانب اغحٍتاط ىی ؽّد ایً اغث کَ در ىیان ایً ُيَ ةیچارگی
وكع كاٌّن ىخازات ىط گ جّغم دونث ةطای کاُؼ حٍایث کاری اغث کَ دیکٍظ ىی سّاُص ذًُ سّاٌٍصه را ةَغّی
آن ةتطد .
 .4.8جلوه های مذهبی
در حاىػَ آن روز پطوجػحان ىضُب غانب ىطدم ةّد .کَ از ةهً ىهانب کاىال ُّیصا اغثٌ «.کحَ ایً ٌیػث؛ دکحط
ىأیّغاٌَ گفث .آكای گیهظ پطوجػحان ُػحیص؟«( دیکٍظ «.)341 ،ةهَ كطةان .اىیصوارم چٍیً ةاؽص آكای گیهظ زةاٌی
ریشث و رٌگؼ پطیصه ةّد .و جّ پػط؟ دکحط گفث .سصا ىطا ةتشؾص ىً ُو ىثم آثای گیهظ ُػحو( ».دیکٍظ)341 ،
ُیچوكث ؽتیَ یک ىػیری واكػی ٌتّدم ذحی اگط انیّر ةطای آنُایی کَ ةَ او غضا و پٍاه داده اٌص دغا کٍص اىا او
ٌکطده ،چّن کػی ةَ او یاد ٌصاده اغث (دیکٍظ .)12 ،از ایً غتارتُا ىی جّان چٍیً ٌحیخَ گطفث کَ پیام و کص
ٌِایی دیکٍظ ایً اغث کَ دیً ُیچ کاری ةطای فلطا از پیؼ ٌيیةطد.
 .4.9القائات فزهنگی
آٌچَ کَ در نّل رىان ةیؾحط سّد را ٌؾان ىی دُص رٌگ و ةّی ىادیگطایی و سؾٌّث اغث کَ در کم حاىػَ غایَ
افکً ؽصه اغث .در انیّر جّیػث ىا فکط ىی کٍیو کَ ساٌو ىانُ 26يان پیط زٌی کَ ةایص از ةچَ ُا ىطاكتث کٍص اىا
ایً کار را اٌخام ٌيی دُص .ةچَ ُا از ٌظط جغضیَ در وكع ٌاىٍاغتی ةّدٌص اىا واٌيّد ىی کطد کَ ُیچ ىؾکهی وحّد
ٌصارد .پّنی کَ ةطای ٌگِصاری ةچَ ُا ةّد در حای دیگط سطج ىی کطد «.پیط زن سّب ىی داٌػث کَ چَ ىلصار ـطف
ُظیٍَ ةچَ ُا ىی ؽّد و چَ ىلصار ةطای سّدش ةط ىیدارد .ةیؾحط سطج ُفحگی ةچَ ُا را ةطای سّدش ىی ةطد» (
دیکٍظ « .)6 ،فلط و گطغٍگی دو چیظی ُػحٍص کَ ةایص ةطای آنُا فطیاد کؾیص و انیّر سیهی نتیػی داد ىیزد»
(دیکٍظ «)14 ،انیّر گطغٍَ ةَ ٌظط ىیرغیص وكحی کَ ةا یک جکَ ٌان و پارچَای کثیف روی غطش وارد اجاق ىی ؽص»
(دیکٍظ.)14 ،
رواةم حاىػَ و ازدواج ةا نتلَ غیط یکػان آن ىّكع ذکایث ازیک احراف فطٍُگی ةط حّاٌان ةّده اغث کَ
غالكَ سّد را ةَ نتلَ اححياغی واگضار کطده اٌص و غالیق راه ةَ حایی ٌيی ةطٌص «.ای گم غطخ ،ای ؽیطیً و ىالیو؛
كهب ىً در دغث جّغث .فطاجط از جّ زٌصگی و اىیص در زٌصگی ىً ٌیػث» (دیکٍظ .)248 ،پط واكد اغث کَ دیکٍظ
اذیای ذلّق حّاٌان را ةا ةطُو زدن كّاٌیً کضب حاىػَ و ٌيایؼ غؾق و غالكَ ةط ُو ىیزٌص و ةط جارك جاریز آن
ىّكع ىی جازد و اظِار غؾق ىطی و ُطی ٌيٌَّای از آن اغث.
 .4.10استثمار
در رىان دیکٍظ اغحثيار ةا فلط انیّر ،کار احتاری در ىظرغَ ةا یک پیطزن ؽطور ٌيادیً ىی ؽّد .غپع ساٌو ىان کَ
ُظیٍَ ٌگِصاری ةچَُا را در یحیو ساٌَ ةاال ىیکؾص ىفصاق ةػصی ایً اىط كطار ىی گیطد.
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« رفحً ةَ نٍصن؟ ةهَ؟ ةصون نّازم؟ ٌَ؟ ةصون پّل؟» (دیکٍظ .)55 ،چارنظ دیکٍظ جخطةَ کّدکی سّد را ةا ذػاغیث
ٌػتث ةَ غفهث از ذلّق کّدکان جّغم ساٌّاده و غایط اغلای حاىػَ گّؽظد ىی کٍص «.سّد او كطةاٌی کار کّدك
اغث .دیکٍظ ةا جهشی ةَ آن جخطةَ جه ز ىی جازد کَ در نّل رىان ةیؾحط ُّیصا ىی ؽّد .او ایً پصیصه را غطزٌؼ ىی
کٍص زیطا کَ جاثیطات ىشطةی ةط او ةطحا گضاؽحَ ةّد کَ ٌيٌَّ ةارز آن ىرطوىیث از جرفیم اغث .غالوه ةط ىرطوىیث از
جرفیم ،جاثیطات ىشطةی ؽاىم حطاذثُای کار در کارساٌَ ةَ غهث غاغثُای نّیم کار و پطداسث حظیی ُّیصا
ةّده اغث»(ىکاجی.)3:2008،
«فکط کٍو اىؾب ٌیاز ةَ حایی ةطای سّاب داریصٌ ،صاریص؟ ةهَ ،دارم .انیّر گفث :جا االن زیط غلف ٌشّاةیصهام از
وكحی کَ از روغحا آىصم» (دیکٍظ ) 5،انیّر ٌيی جّاٌص ُیچ کاری ةطای زٌصگیاش اٌخام دُص «.زٌصگی ىً ایً اغث
سیاةان ُای غطد و کثیف ساٌَ ىً ُػث وؽيا آكایان ىً را ةَ غيث آن ىی ةطیص و ىً سّدم را در آٌخا ؽب و روز
در آٌخا ٌگَ ىی دارم جا ةيیطم» ( دیکٍظ.)116 ،
دیکٍظ ٌؾان ىی دُص کَ در آن دوران کّدکان ةَ جکصیگطی و دسحط ةچَ ُا ةَ فاذؾَساٌَ فطغحاده ىی ؽصٌص و
زٌصگی کّدکی و آیٍصه آنُا ةَ فلاذث کؾیصه ىیؽص جا جفّیطی از ةهالن غيط و ذق را ُّیصا کٍص «.ذحی ةا وحّد
ؽطایم سیهی غشث کَ ةا ةی اغحلادی در ىّرد انیّر وحّد داؽث ةَ ٌظط ىی رغیص کَ جأثیطی ؽگطف در روی
سّاٌٍصگان ویکحّریا وحّد داؽث» ( انتطجػّن  )7:2016زیطا« فلط ىػهيا یکی از ىّاٌع اـهی ةطای اذیای ذلّق
کّدك ةّد .ةچَ ُا واةػحَ ةَ ىریم ساٌّاده و ؽطایم اححياغی ،اكحفادی و فطٍُگی ىریم ةّدٌص .رؽص کّدك از ٌظط
فیظیکی ،رواٌی و ُو چٍیً رؽص ؽشفی و اححياغی جاةػَ ای از ىریهی ةّد کَ در آن کّدك زٌصگی ىی کطد» (کّم
ةای .)4:2002 ،ةَ غهث فطافکٍیُای دیکٍ ظ دیگط ٌّیػٍصگان ٌیظ كهو سّد را ةَ غيث ذلّق کّدکان گطداٌصٌص.
ُيانگٌَّ « کَ دیکٍظ سّد را ـطف جِاحو غیػحياجیک ةَ حاىػَ ویکحّریا کطده ةّد ،انیظاةث ةارت ةطاوٌیٍگ ٌیظ کار
سّد را ـطف اذػاسُای حاری در حاىػَ ویکحّریا ةَ سفّص در ىّرد کّدکان کطد» (چاکطاةّرجی .)56 ،در ىّرد
نی ُيان نّر کَ اجکیٍػّن ( )124:2016اظِار کطده اغث« در غال  1960در غفط ذلّق ىصٌی و حاىػَ ةظرگ؛ او
(غيَ حک) ةَ دسحطك کّچک ٌياد پصر افػطده كِطىان را اُصا کطد ةا ایً اىیص کَ در نّل دوران ىا را رٍُيّن
ةاؽص» کَ ایً ُيان ؽاه کهیصی اغث کَ از ةهً رىانُا در ارجتاط ةا ذلّق کّدکان ةط ىیسیظد.
 .5نتیجه گیزی
ایً ىلانَ در پاغز ةَ ایً پطغؼ کَ فػانیثُای ادةی در ؽکم گیطی و حِاٌی ؽصن ذلّق کّدك چَ ٌلؾی
داؽحَ اٌص ةَ ٌگارش درآىصه اغث .ةطای پاغشگّیی ةَ غّال فّق دیصگاه دو ٌفط از ٌّیػٍصگان ادةیات اٌگهیع چارنظ
دیکٍظ ،سانق رىان انیّر جّیػث ،و ُارپطنیٌّ ،یػٍصه پطٌصه ىلصس ،ةَ غٍّان دو اثطی کَ زٌصگی کّدکان و ىؾکالت
زٌصگی آن را روایث ىی کٍٍص ىّرد ةطرغی كطار گطفث .جرهیم ایً دو رىان ٌؾان داد کَ ُط دو ٌّیػٍصه ةا نطح
ىؾکالت کّدکان ىلاىیٍی را نطح کطدهاٌص کَ در غصهُای آیٍصه ةػحطی ةطای ؽکمگیطی ذلّق کّدکان فطاُو
آورده اغث .در ایً ىلانَ روؽً گطدیص کَ ةٍصُای زیادی ازکٍّاٌػیّن حِاٌی ذلّق کّدك از حيهَ ذق ذیات،
جّحَ ةَ ىٍافع کّدك ٍُگام جفيیوگیطی ةطای آن ُا ،ىفّن ةّدن کّدکان از جتػیق و آزادی ةیان ریؾَ در ایً دو
رىان دارٌص .کصُا و زیط کصُای ارائ َ ؽصه جرث نّای فطٍُگی ،غیاغی ،جاریشی ،ىضُتی و اححياغی ُيگی ةَ کهیص
واژه ُای کّدك ،جظهو ،اذیای ذق کّدك و ذيایث از ایً كؾط را ُّیصا ىیکٍٍص کَ جرهیم کهی ایً ىحّن ةط
ؽفافیث ٌلؼ ایً ٌّیػٍصگان در ىػطفی و اذیای ذلّق کّدکان ىیافظایص و ٌلؼ ادةیات اٌگهیع را پیؾحاز در جتییً
ذلّق ایً نیف ةیدفاع حاىػَ ٌؾان ىی دُص.
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