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چکیده
- در آثار هوشنگ مرادي» کودکان کار«بازتاب پدیدة 

-از آنجا که خود مرادي. کرمانی گستردگی زیادي دارد
کرمانی از کودکی براي گذران زندگی ناچار به کار 

ات مخربی که کار تأثیرها و کردن بوده است، با آسیب
وي با .بر روي جسم و روح کودك دارد، آشناست

بیانی ساده و صمیمی و نثري روان به روایت آزارها، 
هاي زندگی کودکان و نوجوانان ها و دشواريچالش
هاي اصلی آثار پردازد که عمدتاً شخصیتي میبسیار

در آثار این نویسنده، توجۀ . دهنداو را تشکیل می
مرادي کرمانی در . شده است» کارکودکان«اي به ویژه

پذیري کودکان در هاي خود به روایت آسیبداستان
ات تأثیرساز کار کودك و نیز برابر کار و عوامل زمینه
عی این پدیده شوم پرداخته منفی اقتصادي و اجتما

ها و نیز عدالتینویسنده در به تصویر کشیدن بی. است
ها و کمبودهاي زندگی این قربانیان کوچک محرومیت

اش، توفیق هاي داستانیپناه بر روي شخصیتبی
.وااالیی یافته است
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Abstract
Child labour is reflected widely in Hoshang

Moradi Kermani’s works. Having had to work

hard for a living from his childhood, Moradi

Kermani is familiar with damages and

destructive effects of work on child’s body and

soul.His narrative language enjoys
simplicity, intimacy and fluidity, with which he

narrates sorrows, challenges and difficulties of

the life of his fictional characterswho are

mainly children. His works have paid special

attention to “child labour”. children’s

vulnerability to work, the factors which

predispose childlabouras well asthe negative

social-economicinfluences of this ominous

phenomenon have beenreflectedin his fictional

works. Moradi Kermani has attained great

success in depicting injustice,deprivation and

deficiencies in the life of these

helplesslittlevictims in his stories.The Main

concern in this article is the pathological

analysis of child labour in Moradi Kermani‘s

works.

Keywords: Moradi Kermani, Child labour,
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مقدمه
نامهزندگی

شهریور ماه، سال 16کرمانی در هوشنگ مرادي
در روستاي سیرچ از توابع بخش شهداد1323

وان یکی از ـوي به عن. دـان متولد شـکرم
ترین نویسندگان آثار کودك و نوجوان در رحـمط

) 28: 1386هاشمی، (.دنیا شناخته شده است
کرمانی فعالیت هنري خود را در مرادي

در رادیو محلی کرمان شروع کرد و 1339سال 
با چاپ داستان در مطبوعات 1347در سال 

اولین داستان . آغاز نموداش رافعالیت مطبوعاتی
با حال و هوایی هاکوچۀ ما خوشبختوي با نام 

) جاهمان(.منتشر شد» خوشه«طنزآلود در مجلۀ 
اي کار دو سال در مطبوعات به صورت حرفه

طی همکاري با مطبوعات نثرنویسی را . کرد
تمرین کرد و راه برقراري ارتباط با مردم را با 

- 70: 1388کرمانی، مرادي. (نویسی آموختساده
همکاري خود را با برنامۀ 1352در سال )72

که سردبیر آن خانم » خانه و خانواده«رادیویی 
نگرش و نوع . ویکتوریا بهرامی بود، آغاز کرد

هاي او تناسب بیشتري با رادیو داشت به نوشته
. همین دلیل او نوشتن در مطبوعات را رها کرد

نثرپردازي را از کرمانی معتقد است که مرادي
مجله خوشه و همکاري با مطبوعات و ارتباط با 

سی را یمخاطب را از نشریات هفتگی و گفتگونو
)72-73:همان(.از رادیو آموخته است

ایزه ـستین جـرمانی نخـکمرادي
هاي بچهاش را براي نگارش داستان نویسندگی

از شوراي کتاب 1359در سال خانهقالیباف
همچنین این کتاب، جایزه . ت کردکودك دریاف

/ ش1364هانس کریستین اندرسن را در سال 
اش در عمیق و گستردهتأثیربه سبب . م1986

اش ادبیات کودك و نوجوان جهان به نویسنده
کرمانی به عنوان نویسندةاختصاص داد و مرادي

این کتاب همچنین . برگزیدة سال انتخاب شد
سنده و قهرمان ملی نوی(» خوزه مارتینی«جایزة 

را در کشور کاستاریکا در سال) آمریکاي التین
به جهت اصالت بومی و . م1995. /ش1373

.کرمانی کردقدرت خلق آثار متنوع از آن مرادي
هاي قالیبافبچهداستان )29: 1386هاشمی، (

کند که به ، سرگذشت کودکانی را بیان میخانه
مجبورند در خاطر وضع نابسامان زندگی خانواده 

ها بروند و در خانهسنین کودکی به قالیباف
.بدترین شرایط کار کنند

کرمانی ریشه در زندگی هاي مراديداستان
. اش هستنداو دارند و حاصل تالش او در زندگی

سالگی براي گذران زندگی، سخت کار 8وي از 
ها اي از رنجهاي او تنها گوشهداستان. کرده است

اش را نشان قل خورده زندگیو دردهاي صی
دهند که آنها را با چاشنی طنز آمیخته تا یـم

ل تلخی نهفته در آن مصایب را براي متح
)28:همان(.خواننده، میسر سازد

- دون شک هوشنگ مرادي کرمانی از برجستهب

نویسان ایران، در زمینۀ ادبیات کودك و ترین داستان
ستقبال وي تا حد زیادي مورد ا. نوجوان است

کودکان و نوجوانان و محافل و مطبوعات خارجی 
است و آثار او مرزها را در نوردیده. قرار گرفته است

هاي مختلف از جمله آلمانی، انگلیسی، به زبان
هلندي، اتریشی، اسپانیایی، فرانسه، ترکی و عربی 

)116: 1382نام، بی(.ترجمه شده است
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انگلیسی کرمانی به زباناولین اثر مرادي
از مجموعۀ سماورترجمه شد و آن داستان 

بود که براي یونیسف فرستاده » هاي مجیدقصه«
همچنین در سال)29: 1386هاشمی، (.شد

کرمانی در مراديخمرهکتاب . م1994. /ش1372
او نیز در طبلو داستان اتریش کتاب سال شد

به » کریکت«، در مجلۀ .م2003./ش1381سال 
: 1382نام، بی(.ن داستان شناخته شدعنوان بهتری

117 (

هاي کار براي کار و برخی از آسیبکودکان
کرمانی کودکان در آثار مرادي

کودك، «نامه حقوق کودك،پیمانیکطبق ماده 
شامل هر موجود بشري است که کمتر از هجده 
سال داشته باشد، مگر اینکه سن بلوغ به موجب 

االجراست، کمتر زمقانونی که براي کودك ال
کار، کودکان)90: 1379روفو، (» .تعیین شده باشد

شوند همۀ کودکان زیر هجده سال را شامل می
که به منظور کسب درآمد براي تأمین معاش خود 

ها مشغول کار ها و یا کارگاهیا خانواده در خیابان
ترین مفصل) 20: 1385موسوي چلک، (.هستند

عریف حداقل سن پذیرش المللی در تمعاهده بین
در بین . م1973./ ش1352کودك به کار در سال 

. کشورهاي عضو این سازمان به تصویب رسید
این معاهده به کشورهاي در حال توسعه اجازه 

داد تا در یک طیف سنی تعیین شده، حداقل می
توان، هیچ کودکی را به کار سنی که در آن نمی

ر خود گرفت، بر حسب شرایط و مقتضیات کشو
براساس این معاهده حداقل سن . تعریف کنند

کار برحسب سطح رشد کودك و نوع اشتغال او 
طبق این معاهده حداقل سن . شودتعیین می

اشتغال نباید کمتر از سن اتمام تحصیالت 
اجباري پانزده سال باشد، اما در کشورهایی که از 
لحاظ اقتصادي ضعیف هستند، به کار گرفتن 

او چهارده سال تمام باشد، کودکی که سن 
همچنین این معاهده به کشورهاي . بالمانع است

دهد که کودکان بین سن عضو این امکان را می
کارهاي «سیزده تا پانزده سال را براي انجام 

که به سالمت و به کار گیرند، به شرط آن» سبک
رشد و حضور کودك در مدرسه لطمه وارد 

اي سنگین و نشود، اما سن اشتغال به کاره
خطرناك را حداقل هجده سال اعالم کرد و در 

آنان » اخالقیات«و » سالمت«، »ایمنی«شرایطی که 
» اي کافیتعلیمات حرفه«حفظ شود، همچنین 

.استداشته باشند، شانزده سال تعیین شده
با وجود این قوانین کودکان ) 241: 1382وامقی، (

هاي در ویژه در کشورهزیادي در سراسر جهان، ب
. حال توسعه، براي کسب درآمد، مشغول کارند

پسران و دختران از سنین پایین به کار در مزارع، 
ها، دستفروشی، پادویی، کار در ها، کارخانهکارگاه

)231:همان(.شوندگمارده می... ها و خانه
، سازمان حمایت از کودکان در »یونیسف«
جنبۀ ش کارهایی را که براي کودك .ه1365سال 

کار تمام .1: کند، مشخص کرداستثماري پیدا می
.3؛ ساعات طوالنی کار.2؛وقت در سنین کم

کاري که مستلزم فشار نامناسب جسمی، 
کار و .4؛ اجتماعی و یا روانی بر طفل باشد

مزد .5؛ها در شرایط نامطلوبزندگی در خیابان
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کاري که مانع .7؛ ت بیش از حدلیمسئو.6؛ناچیز
کاري که شرف و عزت نفس .8؛ تحصیل شوداز 

کاري که براي رشد .9؛ کودك را نابود سازد
نام، بی(».آور باشدکامل اجتماعی و روانی زیان

1378 :3(
هایی کرمانی، واقعیتهاي مراديدر داستان

پردازند، بیان در مورد سن کودکانی که به کار می
ی کار بیشتر این کودکان زیر سن قانون. شده است

» نخل«شخصیت اصلی در داستان » مراد«. هستند
کند و اش زندگی مینزد خاله. دوازده سال دارد

بنابراین او را . تواند از او نگهداري کندخاله نمی
سپارد، قرار است می» رضایی«به شخصی به نام 
کار شدن توسط آقاي رضایی به مراد براي خدمت
) 109: 1388کرمانی، مرادي(.شهر آورده شود

سن خانههاي قالیبافبچههمچنین در داستان 
کنند، نشان کودکانی که در کارگاه قالیبافی کار می

ت است که بسیاري از کودکان یدهندة این واقع
زیر سن قانونی، مجبورند، براي امرار معاش به 

کودکانی که از تغذیۀ سالم و کافی، . کار بپردازند
یی سالم ی تنفس هواتتحصیل، بازي و ح

محرومند و سرنوشت برایشان کار در محیطی 
کرمانی این مخوف را رقم زده است و مرادي

.ها را به تصویر کشیده استمحرومیت
صفرو از یک هفته پیش آمده بود سر «

صفرو از نمکو ... کار و نمکو روز اولش بود 
) 66: 1390همو، (.»نه سال داشت. تر بودبزرگ

خانه متولّد در قالیبافی کودکانی که تح
ر ـا، پشت دار قالی شیـجد و همانـشونیـم
خورند، وقتی چهار پنج ساله شدند، همان جا یـم

است » اسدو«زن » خجیجه«شوند، مشغول کار می

د شده، در آنجا بزرگ شده و لکه در کارخانه متو
:کار کرده است

مادرش تو . زنشم من بزرگ کردم... «
ن، زاییدتش، با نون و نمک من همین کارخونۀ م

)98:همان(».بزرگ شد
ی ممکن است براي کودکی که هنوز تو ح

نشده و در بطن مادر است، قرارداد کار لدمتو
. امضا کنند و قول کار کردن او را به کارفرما دهند

قبل » رضو«پدر هاي قالیباف خانهبچهدر داستان 
آینده به اش را درد او، قول کار کردن بچهلاز تو

.دهدمی» اوستا«
اوستا او را از توي شکم خریده بود، «

پدرش زارع دست به دهانی بود، زنش که آبستن 
شده بود آمده بود پیش اوستا که زنم اشکم داره 

م دو سه یه چیزي به من بده، وقتی بچه. اوستا
دمت که ببریش پشت کار و پنجاه ساله شد می

)101:نهما(» ....تومن گرفته بود 
در قوانین و مقررات مختلف در زمینۀ کار 

قانون کار کشور، کار 79کودکان، طبق ماده 
سال ممنوع است، اما اگر 15کودکان زیر 

نوجوانی بنا به دلیلی قصد دارد مسیر آینده خود 
را تعیین کند و شروع به کار نماید، بر طبق ماده 

سال، 18تا 15قانون کار کشور، نوجوان 80
شود و باید از بدو قلمداد می» ارگر نوجوانک«

هاي استخدام و نیز حین خدمت، مورد آزمایش
. پزشکی توسط سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد

هاي قانون کار، آزمایش81همچنین طبق ماده 
بار تجدید شود و مدارك پزشکی باید سالی یک

مربوط در پرونده استخدامی کارگر نوجوان ضبط 
مچنین پزشک در مورد تناسب نوع کار ه. گردد
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با توانایی او نظر دهد و اگر کار را در حد توانایی 
او نداند، کارفرما مکلف است تا حد امکانات 

گذاران بر قانون. خود شغل کارگر را تغییر دهد
هاي این نوجوانان تأکید زیادي انجام آزمایش

دارند و دلیل تأکید این است که این نوجوانان در 
هایی که ممکن ول مدت کار خود، با آسیبط

شان وارد شود، از چرخۀ است به جسم یا روان
فعالیت و اقتصاد کشور خارج نگردند، زیرا همین 

هاي جوان، آینده کاري کشور را رقم نیروي
خواهند زد و در صورت از دست دادن زودهنگام 
آنان، کشور با مشکالت جدي در بحث کار و 

همچنین . مواجه خواهد شدنیروي کار جامعه 
قانون کار، ساعت کار کارگر 82طبق ماده 

نوجوان، نیم ساعت کمتر از کارگران معمولی 
قانون کار ارجاع 83همچنین براساس ماده . است

کار اضافی، کار شبانه و کارهاي خطرناك را نیز 
مهدوي (.اندبراي کارگران نوجوان ممنوع کرده

با وجود )132-134: 1390مزینانی و دیگران، 
هایی این قوانین، بسیاري از کودکان با بیماري

ها و قطع عضو، ها، شکستگیمانند زخم
هاي بینایی هاي پوستی، آسیبسوختگی، بیماري
... هاي تنفسی و گوارشی و و شنوایی، بیماري

هاي ناگوار، باز رو هستند، اما با این وضعیتهروب
) 236: 1382مقی، وا(.شوندهم به کار گرفته می

هایی که کودکان خود را براي کار خانواده
سپارند، به نوعی کودکان خود را به کارفرما می

دهند، آنان هیچ کنترل و شناختی از به اجاره می
بیشتر . محیط کار و کارفرماي او ندارند

کارفرمایان نیز توجهی به این قوانین ندارند و نه 

گیرند؛ بلکه ر نمیتنها سن کودك کارگر را در نظ
این کودکان را ساعات زیادي در محیطی که فاقد 
حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی است به کار 

گمارند و دستمزدي ناچیز و غذایی ناسالم و می
ن ـکرمانی ایمرادي. دهندیـاندك به آنان م

ها و سوء استفاده از کودکانی که عدالتییــب
. ان داده استخوبی نشه اند را بپناهیـب

ها پیش از آفتاب، هوا تاریک، خواب بچه«
تپیدند تو کارگاه و سه ساعت از آلود و گیج می

روزها، در کهنه و . آمدندشب رفته بیرون می
. شددار کارگاه از تو بسته میچفت و بست

آفتاب، لوله باریک نوري بود، که از سوراخ 
خزید و به کف سقف چوبی یا گنبدي پایین می

سرك [ها ها و نخو دیوار کارگاه و روي قالی
باخت و خودش را از همان ، رنگ می]کشیدمی

سوراخ سقف یا پنجرة به سقف چسبیده بیرون 
نور . آمدرفت چراغ دستی میوقتی می. کشیدمی

توانست صورت زرد و پت پتی چراغ دستی نمی
هاي قی کرده و واپس رفته الغر و تاسیده، چشم

خوردند، رنگ کند ناهار را همانجا میها را بچه
: 1390کرمانی، مرادي(» .توي کارگاه پشت کار

64(
کار با فقر شدید و تجربۀ خطرهایی کودکان

. اندبی بر سالمت آنها دارد، مواجهرکه اثر مخ
گرسنگی و تغذیۀ نامناسب، یکی از مشکالت 

برند و جدي است که این کودکان از آن رنج می
ی حکایت این قشر بدبخت را که مرادي کرمان

خوبی ه نان هستند، ب» یک لقمه«درگیر پیدا کردن 
هاي او حکایت داستان. به تصویر کشیده است
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هاست و مرادي کرمانی با کمبودها و محرومیت
توصیف نوع و مقدار اندك غذایی که به این 

عدالتی و شود، فقر و بیکودکان داده می
.استمشکالت آنان را نشان داده

شام، شام خوشحالی بود، نان گندم، نان «
ها، زن و مرد، دختر و پسر ذوق قالیباف. گندم

اي یک بار، یک هفته. خوردن نان گندم داشتند
خوردند و آن شب، شب جمعه نان گندم می

اي از لقمه» صفرو«... شب، شب نان گندم بود 
گذاشت، شکست و به دهانش مینان گندم، می

یدش، آنقدر آب دهانش را قاتی جوآنقدر می
کرد که لقمه الي هاي خوشمزه نان میخمیره
شد و به حلقش ها و روي زبانش گم میدندان
)63: 1390مرادي کرمانی، ( » .رسیدنمی

. زنندکودکان، آینده هر کشوري را رقم می
اي فقط آینده شکوفا و رو به رشد در هر جامعه

جامعه تضمین گذاري بر کودکان آن با سرمایه
هاي چندگانه شود، اما در برابر محرومیتمی

هاي روحی اقتصادي، آموزشی و بهداشتی، آسیب
ماند که ناپذیري بر کودکان جامعه برجا میجبران

ها در آینده، به هر کشوري که هزینۀ این آسیب
.وضعی چنین داشته باشد، تحمیل خواهد شد

) 140: 1388داورپناه و دیگران، (
ویژه در کشورهاي جهان سوم که هکان بکود

بخش قابل توجهی از جمعیت هر کشور را 
دهند، همیشه مجبورند بار سنگینی از تشکیل می

زندگی خانوادة خود را بر دوش کشند، از آنجا که 
توانند مانند بزرگساالن از حقوق این کودکان نمی

خود دفاع کنند و کسی را ندارند که از آنان 
کشی و استثمار بیشتر مورد بهرهحمایت کند، 

.گیرندارفرمایان و حتی والدین خود قرار میـک
المللی کار، سازمان بین) 22: 1378زاده، قاسم(

ها و نیز شـهاي حاصل از پژوهبراساس یافته
کار را در هاي ملی، تعداد کودکانیابینتایج زمینه

ها کشورهاي در حال توسعه در آخرین تخمین
ون کودك در سنین پنج تا چهارده سال، میلی250

) 233- 234: 1382وامقی، (.اعالم  کرده است
کار براي بزرگساالن یک ضرورت محسوب 

شود، اما براي کودکان و نوجوانان که هنوز به می
ماندگی در اند، زمینۀ عقبحد کافی رشد نکرده

برخی از . سازدابعاد متعدد رشد را فراهم می
کودك که ممکن است در نتیجۀ هاي رشدجنبه

رشد .1: کار او به مخاطره بیافتد، عبارت است از
جسمی که در آن سالمت عمومی کودك تهدید 

رشد شناختی، نظیر دانش الزم براي .2؛گرددمی
؛رشد عاطفی، مانند عزّت نفس کافی.3؛ زندگی

رشد اجتماعی و اخالقی، نظیر درك صحیح از .4
-قاسم(.بطه انسانی مناسبشرایط و برقراري را

- کودکان به دلیل اندام ضعیف) 40: 1388زاده، 

ها و شان بیش از بزرگساالن در مقابل آسیب
دلیل ه پذیرند و بهاي ناشی از کار آسیببیماري

سن کم از خطرات برخی کارها، آگاهی ندارند و 
تعداد ) 236: 1382وامقی، (.یا آگاهی کمی دارند
رسمی و گاه ن به مشاغل غیر زیادي از این کودکا

گري، سرقت، غیر انسانی مانند قاچاق، تکدي
اشتغال دارند، بنابراین نه تنها به ... فحشا و 

آورند و خود را در معرض بزهکاري روي می
دهند؛ هاي اجتماعی قرار میانواع امراض و آفت

بلکه مشکالت زیادي را نیز براي جامعه به وجود 
تحصیل و ) 23: 1378ده، زاقاسم(.آورندمی
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آموزش کودك با پرورش و تکامل شخصیت او 
ر ـن امـدم ایـارتباط مستقیم دارد، بنابراین ع

ناپذیري را براي جامعه تواند عواقب جبرانیـم
مهدوي مزینانی و دیگران، (.در برداشته باشد

شناسان یکی از عوامل جرم) 135: 1390
پرورش بزهکاري نوجوانان را عدم آموزش و 

دانند، زیرا هدف از آموزش، تربیت صحیح می
افراد در جهت مصالح فردي و اجتماعی است تا 

: 1385شامبیاتی، (.در مسیر تکامل گام بردارند
دلیل پرداختن به ه کار ببیشتر کودکان) 233-232

اي نیز اند و عدهکار از آموزش و تحصیل محروم
تأثیرامر از تحصیل کافی برخوردار نیستند و این

منفی زیادي بر روي رشد شناختی و ذهنی آنان 
شان دلیل شرایط زندگیه کار بکودکان. دارد

جویی و گاهی داراي روحیه پرخاشگري، انتقام
) 40: 1388زاده، قاسم(.تخریب هستند

ها و رفتار خشن این کرمانی عقدهمرادي
هایش به نمایش کودکان و نوجوانان را در داستان

» جعفر سیاه«و » حسن«در داستانی . شته استگذا
فروشی است، جعفر براي شان آبهر دو شغل

اینکه حسن را از میدان کار خارج کند به جان او 
ه آید و یکدیگر را بافتد، حسن نیز کوتاه نمیمی

جعفر «روحیۀ پرخاشگر . زنندشدت کتک می
و اینکه این نوجوان معتاد است، نشان دهندة » سیاه

. ات منفی و مخرب کار بر روي اوستیرتأث
روز بعد که رفتیم بشکه را آب کنیم، «

:جعفر سیاه به حسن گفت
...اوهوي، میخ طویلۀ خروس بیا اینجا -

. و آمد جلو، پس گردن حسن را گرفت
رفت، سرش حسن داشت به چرخ گاري ور می

:را باال گرفت
چیه؟-

جعفر سیاه، بغل دماغش را. ایستاد. پاشد
جعفر سیاه نه گذاشت و نه برداشت، ... خاراند 

دار، چپ و راست، جلد، جفت کشیدة آب
... خواباند تو صورت حسن 

تا تو باشی نري به . این مزد کار دیروزت-
.هاي ما آب بديمشتري

. سیگاري گیراند. و راهش را کشید و رفت
اي خون از لولۀ باریکه. حسن رو برگرداند
حسن رفت طرف ... بود دماغش بیرون زده 

چماقی را که جلوي گاري قایم کرده بود، . گاري
زد و سیگار جعفر سیاه داشت قدم می. برداشت
حسن صاف چماق را باال برد، ... کرد دود می

... امانش نداد . هواگذاشت تو گردنش، بی
مجید، دیدي چه جوري جعفر سیاه رو -

ل تریاك االن باید بره خونه، کلک دو مثقا! زدم
کرمانی، مرادي(» .رو بکنه، تا حالش جا بیاد

1390 :351-348(
ه توجه به انواع کارهاي سخت کودکان، ب

هاي آن فوریت دارد، خصوص بدترین شکل
فروش و تجارت کودك، : انواع بردگی، مانند

، )بدهی والدین به کارفرما(بندگی به علّت دین 
دکان، رعیتی و کار اجباري یا ناخواسته کو

ا عرضه کودکان براي ـنین استفاده یـهمچ
گري، پورنوگرافی یا اعمال زشت و روسپی
ی، استفاده یا عرضه کودك براي غیرانسان
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ویژه تولید و قاچاق ه هاي غیرقانونی، بالیتفعـ
مواد مخدر و کاري که به دلیل ماهیت یا شرایط 

کودکان خالقیتآن براي سالمت، ایمنی و یا 
بدترین نوع کار براي کودك به مضر باشد، 

به کارگیري کودکان در شرایط . آیندحساب می
کند خطرناك، کارآیی اجتماعی آنان را تحلیل می

طر ـانداز رشد بلندمدت آنان را به خو چشم
بلکه ،کار کودك نه تنها پیامد فقر. اندازدیـم

کودکانی . نیافتگی استخود، علت فقر و توسعه
اي به یا حداقل آموزش پایهکه بدون آموزش و 

کشی قرار معرض بهرهشوند و درکار گرفته می
مانده از سواد و عقبگیرند، به بزرگساالنی بیمی

گونه شوند که هیچرشد جسمی و روانی مبدل می
اندازي از شکستن حلقه فقري که در آن چشم

کودکان این افراد نیز مانند . اند، ندارندمتولد شده
، شانس اندکی براي رهایی از این والدین خود

)244-245: 1382وامقی، . (فقر دارند
رمانی ـکاي مراديـهانـام داستـدر تم

ترین عاملی که کودك را به سوي کار سوق بزرگ
هاي کودکانی که در خانواده. است» فقر«دهد، می

شوند، مانند والدین فقیر خود در فقیر متولد می
اي جز کار کردن چارهسیطرة فقر گرفتارند و 

براي گذران زندگی » نمکو«پدر » یداهللا«. ندارند
کند تا را کرایه می» جعفرمم«فقیرانۀ خود االغ 

هیزم بیاورد و بفروشد و امرار معاش کند، اما 
ها را با االغ به مباشر سرهنگ، هیزم» عبداهللا«

براي پرداخت خسارت » یداهللا«کشد و آتش می
هاي خود، مجبور و سایر بدهی»جعفرمم«االغ به 

ماش «به فروش کودك هفت هشت ساله خود به 
ار در ـراي کـشود تا او را بمی» وـشیطون

اي در اینجا کار کودك واژه. خانه ببردافـقالیب
سازي واقعی کودکی هشت است که براي برده

ساله، جهت باز پرداخت بدهی پدرش، مورد 
. استفاده قرار گرفته است

فرزند خود نصراهللا ... جانب یداهللا این«
را دادم به اجیر شغل قالیبافی » نمکو«معروف به 

و دویست هزاربه مدت چهار سال و مبلغ یک
و قرار گردید سال دوم صد و هفتاد ... ریال 

خانه بدون هیچ عذر و تومان صاحب قالیباف
در ضمن . اي به اینجانب عندالمطالبه بپردازدبهانه

کند که از سال دوم، خانه تعهد میبافصاحب قالی
سالی دو دست لباس که عبارت از دو پیراهن و 
دو شلوار که یک دست از جنس کرباس و یک 
دست از جنس متقال باشد و از سال سوم سالی 
یک جفت گیوه و از سال چهارم یک کت نو 
براي اجیر شده مذکور تهیه نماید و رسید 

)40: 1390رمانی، کمرادي(» ....دریافت دارد 

کارعلل و عوامل تبدیل کودکان به کودکان
بیکاري (عوامل متعددي مانند عوامل اقتصادي 

عدالتی، فاصله گیر جمعیت فعال، فقر، بیچشم
درآمد پدران، دستمزد کم زیاد طبقاتی، مشاغل کم

کودك، عدم دستیابی افراد به شغل مطلوب در 
نگرش (اعی ، عوامل اجتم)شرایط رونق اقتصادي

مثبت جامعه به کار کودکان، ازدیاد جمعیت، 
ریزي نشده، ساختار جمعیت، هاي برنامهمهاجرت

، عوامل )کمبود قوانین حمایتی از کودکان
هاي هاي پرجمعیت، خانوادهخانواده(خانوادگی 

پرتنش، فوت یا جدایی والدین، اعتیاد در 
خانواده، سابقه بزهکاري در والدین، خشونت 
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ین، وجود ناپدري یا نامادري، بیماري روانی والد
و عوامل ) والدین، فساد اخالقی پدر یا مادر

بحران هویت، بحران بلوغ، فرار (زیستی و روانی 
از خانه و مدرسه، اعتیاد و بزهکاري که تحت 

، )عوامل اجتماعی و خانوادگی قرار داردتأثیر
کار نقش تمام این عوامل در پیدایش کودکان

همچنین سطح سواد کم کودك و . دارندبسزایی
گیري پدیدة سوادي والدین نیز بر شکلبی

افشانی و (.گذار استتأثیرکار و خیابان، کودکان
، عوامل عمدة »یونیسف«) 89: 1391دیگران، 

کار و خیابان را جنگ، بالیاي پدید آمدن کودکان
طبیعی مانند زلزله و سیل و یا از هم پاشیدگی و 

.انواده و ایدز، عنوان کرده استخشنونت خ
) 4: 1386اسفند فرد، (

هاي کرمانی تا حد زیادي، در داستانمرادي
خود، به عواملی که باعث ورود کودك به محیط 

کمبود یا نداشتن پول . کندشود، اشاره میکار می
و غذا، بدهکار بودن والدین، مرگ یا بیماري 
، سرپرست خانواده، کمبود برداشت محصول

آرزو براي مصرف کاالي بیشتر و زندگی بهتر و 
فشار به کودك براي کار کردن از سوي خانواده، 
از جمله عواملی است که کودك را به سوي کار 

کشاند و مرادي کرمانی تمام این عوامل را در می
.هاي خود به تصویر کشیده استداستان

ترین تقریباً کمبود غذا که یکی از اصلی
سرپرستی و یتیمی انسان است و بینیازهاي هر

در تمام جاهایی که کودکان در آثار نویسنده کار 
. خوردکنند، به چشم میمی

من در حق . دست من نمک ندارهاصالً- «
گوش کاسبش کردم، نقش. این اسدو پدري کردم

همه آدم لغت زد ور کردم، حاال امروز جلوي اون
! به حرومنمک... حیا، اي اي بی. من... تو 

کاشکی اون وقتی که عموش به اجیر من دادتش، 
ش پوزه. مرددوشت از گشنگی می. دیده بودیش

اشپش . از گشنگی عین روباه قشو کرده شده بود
» .... پنج سالش بود . رفتاش باال میاز سر و کله

) 98: 1390کرمانی، مرادي(

خانواده
ه و دلیل شناخت علمی خانواده در قرن بیستم ب

ترین مکان شناسی، خانواده مهمرشد جامعه
آمادگی براي ورود کودك به زندگی در اجتماع 

این خانواده ) 4: 1386اسفندفرد، (.شناخته شد
است که فرزند خود را تحت حمایت و 

اگر ساختار و . دهدسرپرستی ویژه، قرار می
سیستم خانواده منسجم باشد و تعادل در آن 

وذ و اعتبار والدین نیز در حاکم باشد، قدرت نف
کودك بیشتر خواهد بود، در غیر این صورت 

پذیر خواهد ارتباط بین والدین و کودك، آسیب
)73: 1385ملکی، (.بود

رفتار نامناسب والدین با کودکان و خانواده 
بدسرپرست

مشکالت خانوادگی مانند بدرفتاري و خشونت 
ر و با کودکان در خانواده و نبود سرپرست مؤث

مسئول از جمله عواملی است که باعث روي 
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وامقی و دیگران، (.شودآوردن کودك به کار می
هرگونه نابسامانی در نهاد خانواده ) 140: 1390

در بروز توسعه و تکوین شخصیت کودك و 
شاه زارع(.پیدایش مسائل اجتماعی دخیل است

بنابراین رفتارهایی چون ) 40: 1388آبادي، 
المت از سوي والدین، عدم به بداخالقی، م

کارگیري راهکارهاي تربیتی صحیح و بروز 
مشکالت متعدد، تبعیض بین فرزندان، کمبود 

... محبت، تنبیهات فیزیکی، سوءاستفاده جنسی و 
ساز جدا شدن کودك از محیط خانواده زمینه

شود کودك کار را به تأمین است و سبب می
ان و کودک. نیازهاي معیشتی خود برگزیند

روم ـت والدین خود محبنوجوانانی که از مح
گیرند، شوند و مورد بدرفتاري والدین قرار میمی

ت، ـنهایرك منزل و درـبیشتر در معرض ت
قائمی، (.گیرندکشی جنسی و فحشا قرار میرهـبه

1366 :56 (
کرمانی، بدسرپرستی را که نتیجۀ مرادي

در درآمدي پدر و بدرفتاري اوست، فقر، کم
، به نمایش گذاشته »رضو«ت داستانی پدر یشخص
هاي داستانی یکی از شخصیت» رضو«. است

. کار است که از سوي پدر طرد شده استکودك
وقتی پدري حاضر به نگهداري فرزند خود 
نیست، کودك، راهی جز کار کردن براي ادامۀ 

ترکیبی از شرایط نامطلوب . حیات خود ندارد
ت پدر و یدم مسئولزندگی در خانواده، ع

بداخالقی او و شرایط بد اقتصادي، سبب حضور 
. در کارگاه قالیبافی است» رضو«

را از توي شکم خریده بود، ] رضو[اوستا، «
پدرش زارع دست به دهانی بود، زنش که آبستن 

شده بود آمده بود پیش اوستا که زنم اشکم داره 
م دو سه یه چیزي به من بده، وقتی بچه. اوستا

دمت که ببریش پشت کار و پنجاه ساله شد می
آمد اوستا براي هر وقت می. تومن گرفته بود

قرار شده . قراردادي نوشته بود. دادثواب پول می
. خانه کار کندبود رضو از پنج سالگی تو قالیباف

. مریض بود از شش سالگی آمده بود پشت کار
یک بار که . پدرش بداخالق بود. مادر نداشت

کرده بود، پدرش با ترکه حسابش را رسیده فرار
اگه دیگه اینجا پیدات بشه، زیر : بود و گفته بود

کنم، برو پی کارت پدرسگ چوب شل پلت می
مرادي (» خواي؟لندره از جون من چی می

) 101: 1390کرمانی، 
هاي مراديکار در داستانبسیاري از کودکان

یکان سرپرست هستند و یکی از نزدبیکرمانی
مسئولیت نگهداري آنان را بر عهده دارد، اما آنان 
نیز به خاطر فقر، قادر به نگهداري از این کودکان 

ایی ـنیستند، بنابراین کودك را براي کار به ج
سپارند و در چنین شرایطی این کودکان می

. گیرندشدت مورد استثمار قرار میه قربانی ب
. استسرپرستیکی از این کودکان بی» صفرو«

.خانه، آورده استدایی او را براي کار در قالیباف
داییم گفته . من بابا ندارم، ولی دایی دارم-«

خره از اون اگه اینجه بمونم وشم کفش می
. بند هم دارن. زننکفشاي شهري که برق می

...شم برده زن و بچه. داییم رفته شهر به عملگی
) 67: 1390کرمانی، مرادي(» .

ی و ـهاي نویسنده نقش یتیمتاندر داس
ت ـت به دسـها دسی شخصیتـسرپرستیـب
سرپرست اي بینیز پسر بچه» مراد«. چرخدیـم
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اش مدتی از او نگهداري کرده است، است و خاله
خواهد او را براي خدمتکاري به شهر اکنون می

.بفرستد
گوید آقاي رضایی به کل رمضان می... -«

خواهم با خودم ببرم شهر که یاي مپسر بچه«که 
کسی را هم ... هایم باشد کمک دست زن و بچه

کل رمضان » نداشته باشد که هر روز مزاحم بشود
» ....مراد پسر خوبی است » : گویدهم می

. مراد دنبالۀ حرف خاله را گرفت
پدر و مادر و کس و کاري هم ندارد که -

. واهندـهر روز سراغش بیایند و چیزي بخ
خواهد از سر اش بزرگش کرده و حاال میالهـخ

) 111: 1388مرادي کرمانی، ( » ....بازش کند 
ه ترین مسئله عمومی که در خانواده، بمهم

ویژه براي کودکان، مطرح است، تأمین نیازهاي 
در . عاطفی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است

زیادي تأثیرتأمین این نیازها، عوامل اقتصادي 
، عوامل اقتصادي که »پرجمعیت«در خانوادة . رنددا

هاي مختلف مانند تورم که قدرت خرید به شکل
دهد، بیکاري و یا عدم ثبات ت کاهش میه شدرا ب

. شغلی، فقر فرهنگی و فقر عاطفی را به دنبال دارد
در چنین فضایی، عالوه بر کودکان، بزرگساالن نیز 

- وانی میهاي اقتصادي، اجتماعی و ردچار تنش

در . شوند و ممکن است به مواد مخدر روي آورند
آمدهاي مختلف از جمله بروز این شرایط پی

خشونت، ناسازگاري والدین و غیبت پدر یا مادر 
در صورت ادامۀ غیبت پدر . را باید انتظار داشت

- تک«اي مهم است، خانواده به صورت که مسئله

ت در سرپرسهاي تکخانواده. آیددرمی» سرپرست

جوامع شهري و نزد اقشار کم درآمد بسیار دیده 
) 5- 6: 1378سید میرزایی، (.شودمی

ها تنها و یتیم کرمانی بیشتر بچهدر آثار مرادي
پدر یا مادر، : سرپرست هستند و با کسی مانندو تک

در هیچ یک از . کنندزندگی می... مادربزرگ و 
اصوالً . ستنشده ا» طالق«هاي وي اشاره به داستان

. سرپرستی فوت یکی از والدین استدلیل تک
دکان سبزي . تازه بابامان مرده بود-«
شده . گرداندیماش را من و حسین میفروشی

سالم بود و حسین 12بودیم نان بیار خانه، من 
بعد از نیمه شب با وانت 2ساعت . سال16

ها و مردهاي زن. رفتیم میدان چه عذابی بودیـم
» ....آمدند کمکمان نوبت به نوبت میمحل،

)32: 1390کرمانی مرادي(
ها در طور که گفته شد بیشتر خانوادههمان

هاي نویسنده، شکل ناقصی دارند و مادر داستان
سرپرست خانواده است و توانایی پرداخت 

اي جز ها را به تنهایی ندارد، بنابراین چارههزینه
. دوادار کردن کودك به کار ندار

پا درد . مادر زرد و سیاه و مریض احوال بود«
کشید و یـلنگید و آبپاش سنگین آب را ممی. داشت

:چشمش افتاد به موشو. برد که بریزد سر قبريمی
از صبح تا حاال کدام گوري بودي؟ نرفتی 

مرادي (» ....پی کار؟ چیزي خوردي یا نه؟ 
)38-39: 1390کرمانی، 

اد مخدراعتیاد والدین به مو
اعتیاد یکی از عوامل مهمی است که براساس 

ه زیربناي شخصیتی والدین بر نظام خانواده ب
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شدت مؤثر است و سوء رفتار نسبت به کودکان را 
علل گرایش )269: 1382احدي، . (زنددامن می

توان در روابط خانوادگی، فقر به مواد مخدر را می
رویه بیو نداشتن یا ناکافی بودن درآمد، افزایش

جمعیت و بحران بیکاري، نوع و محیط شغل، 
ترین علل گرایش فرد یکی از مهم. جستجو کرد

مورد بررسی » خانواده«به مواد مخدر را باید در 
هاي فقیر، دچار افراد در خانواده. قرار داد

احساس محرومیت براي . مشکالت زیادي هستند
، آنها کنندها زندگی میافرادي که در این خانواده

ل ناشی از فقر، ئرا در برابر مشکالت و مسا
کند و به سوي انحرافات که یکی از پذیر میآسیب

مشکل . کشانداست، می» اعتیاد«آن انحرافات، 
اقتصادي خانواده تا حد زیادي به کار والدین 

توان عامل مهم دیگر که باعث می. بستگی دارد
در شود را در میـواد مخـراد به مـگرایش اف

. سازمانی اجتماعی جستجو کردها و بیبحران
هایی را ها و استرسهاي اجتماعی ناراحتیبحران

آورد و افراد به منظور کاهش این به وجود می
.آورندمیفشارها به مصرف مواد مخدر روي

یکی از پیامدهاي اعتیاد ) 105: 1367اورنگ، (
تحلیل نیروي انسانی و افزایش بار تکفل در 

شدت لطمه ه فرد معتاد، سالمتش ب. عه استجام
خورد و قادر به انجام وظایف شغلی خود می

کفایت و ثبات شغلی خود را از دست . نیست
دهد و به یک موجود مصرف کننده در اجتماع یـم

شود، در نتیجه با کمبود نیروي انسانی تبدیل می
مولد، جامعه به سوي انحطاط و عقب ماندگی 

)51: 1385آشتیانی، یريم(.رودپیش می

هاي خود در برخی از داستانکرمانیمرادي
این . رفتار والدین معتاد را به تصویر کشیده است

والدین رفتار طبیعی نسبت به فرزندان خود 
آنان یا بیش از حد نسبت به فرزند خود . ندارند
-گیر و مراقب هستند و یا بیش از حد بیسخت

، رفتار »نان«وي در داستان . انگارندتوجه و سهل
. غیرطبیعی یک فرد معتاد را نشان داده است

، نوجوانی که پادوي نانوایی است، بر اثر »اصغر«
» مجید«اي، پلک چشمش پاره شده، وقتی ضربه

دلیل زخم را این » اصغر«پرسد، دربارة زخم می
:کندگونه بیان می

سر نون . هفت هشت سال پیش. پدرم زده«
ه تکه بزرگ پنیر ورداشتم گذاشتم رو یه ی. و پنیر

داشت . تکه نون کوچولو، پدرم اوقاتش تلخ شد
کشید، انبر رو پرت کرد طرفم، خورد تریاك می

از قدیم : گفت. تو چشمم، نزدیک بود کور بشم
گفتن، نون و پنیر، نگفتن پنیر و نون یه ذره پنیر 

مرادي (» .وردار بگذار الي یه تکه بزرگ نون
)604: 1390کرمانی

هاي نیز جنبهمشت بر پوستدر داستان 
» موشو«ناخوشایند زندگی نابسامان و اندوهبار 

که پدري معتاد دارد و براي امرار معاش تنبک 
کند، به نمایش زند و در واقع گدایی میمی

ها، آزارها و نویسنده، محرومیت. گذاشته است
.هاي زندگی این کودك را نشان داده استچالش
ها روي شانه پدر نشسته بود، وشو سالم«

دست زده بود و پدر تنبک زده ... صبح تا شب 
پدر پیر و بیمار . تر که شد، سنگین شدبزرگ. بود
س ـهایش قوت نداشت، خسته شد، نفشانه. شد
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آمد، دراز به دراز کنار نداشت، صدایش در نمی
گرفت، موشو از دکانی چاي می. خوابیدبازار می

زد، ریخت، به هم میشیرة تریاك میتوي چاي
پدر . ریخت تو حلق پدرکرد و میآب می

ی بهتر ـالش کمـبست، حهایش را میشمـچ
گذاشت روي موشو را می. شدپا می. شدیـم

کم موشو از روي کم. افتادهایش و راه میشانه
. همپاي پدر راه رفت. هاي پدر پایین آمدشانه

بعد، خودش تنبک .همراه صداي تنبک دست زد
. خوابیدپدر کنار بازار و کوچه و خیابان می. زد

نشست موشو باالي سرش می. حالش خوش نبود
حال پدر روز . زدکرد و تنبک میپدر را نگاه می

رنگش . گرفتنفسش می. شدبه روز بدتر می
. دانست چه کندشد و موشو نمیزرد و سیاه می

» .ته نبوداز چاي و شیرة تریاك هم کاري ساخ
)9- 10: 1390کرمانی، مرادي(

جامعه
پذیر هر جامعه کودکان، یکی از قشرهاي آسیب

توجهی نسبت به آنان دهند و بیرا تشکیل می
ناپذیري را براي جامعه به دنبال عواقب جبران

کار و خیابان که زیر دارد، در این میان، کودکان
وي هاي زندگی، به کار رفشار و در سایۀ سختی

اند، فرآیند رشد و تکامل شخصیت و آورده
آنان . شان به خطر افتاده استاجتماعی شدن

. نیازمند توجۀ ویژه و ضروري هستند
دوران کودکی در رشد و سالمت کودك و 
تکامل شخصیت او اهمیت زیادي دارد و توجه 

ن ـتریساسـبه نیازها و حقوق کودك در ح

م، در پرورش هاي زندگی او، نقشی مهالـس
اي که کودکانی توانمند و شایسته براي جامعه

همین کودکان، سازندگان فرداي آن هستند، ایفا 
تضادهاي ) 88: 1391افشانی و دیگران، (.کندمی

طبقاتی و توزیع ناعادالنه ثروت، سبب پیدایش 
شود، وجود معضالت زیادي در جوامع می

دکانکو. کار و خیابان از جمله آنهاستکودکان
عدالتی هستند که به کار، نخستین قربانیان بی

هاي مختلف مورد تعرض و تجاوز قرار شکل
وقتی ثروت تنها در دست عدة کمی از . اندگرفته

مردم یک جامعه جمع شود، بیشتر افراد، از آن 
در این فضا که نابرابري بر آن . شوندمحروم می

، به مردم اجتماع تحمیل »فقر«سایه افکنده، 
)43: 1387بهبهانی، (.خواهد شد

ه کرمانی به فضاهاي اجتماعی، بنگاه مرادي
متجلّی خانههاي قالیبافبچهخوبی در داستان 

در این داستان، اجتماعی که توصیف شده، . است
نمایندة طبقۀ حاکم در : گرددحول دو قطب می

، »عبداهللا«، مباشر او »سرهنگ«افرادي مانند 
در قطب . شودنشان داده می» خلیفه«و » کدخدا«

، »نمکو«خانوادة : هاي فقیري ماننددیگر خانواده
اندیشۀ حاکم بر . قرار دارند... و » رضو«، »اسدو«

اثر، در نابسامانی امور، سیستم حاکم بر روابط 
هایی غلط اقتصادي و ضعف حکومت و آسیب

شود را که به کودکان و زنان در اثر کار وارد می
.ددهنشان می

پی داستان، نتیجۀ شرایط درهاي پیبحران
زندگی روستاییانی است که در چنبرة ظلم اربابان 

تفکّر دو تأثیراین داستان، زیر . اندقرار گرفته
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. قطبی برآمده از تضاد طبقاتی شکل گرفته است
هاي قطب دوم با نوعی معصومیت و شخصیت«

رد، قراري، در جهانی که با آنها سر دشمنی دابی
)23: 1379کائدي، (» .سرگردانند

» عبداهللا«پدر نمکو در بحرانی که » یداهللا«
ار ـکند، گرفتاب براي او ایجاد میـمباشر ارب

» یداهللا«با سوختن خري که »  عبداهللا«. شودیـم
کرایه کرده است تا با آن هیزم بیاورد و بفروشد و 

و اندازد روزي میامرار معاش کند او را به سیاه
باید خسارت » یداهللا«کند که حکم می» کدخدا«

صاحب االغ و مباشر سرهنگ را بپردازد به و 
. نیز پول بدهد تا برایش رضایت بگیرد» کدخدا«
عدالتی و قضاوت ناعادالنۀ که از بی» یداهللا«
گوید که براي به ستوه آمده است، می» کدخدا«

رود و شکایت خواهد دادخواهی به عدلیه می
. کرد

به نظرم تو زبون خوش حالیت -،]کدخدا[«
.شهنمی

این را کدخدا گفت و اشاره کرد به پاکارش 
ه ـلیلو گری... که یداهللا را بیندازند تو کاهدان 

کرد کرد و پیش کدخدا و عبداهللا التماس مییـم
قدر التماس کرد و کرد و آن. که یداهللا را ول کنند

بداهللا راضی شد تا ع... گریه کرد و خودش را زد 
از سر تقصیر یداهللا بگذرد به شرط اینکه در 
حضور کدخدا التزام بدهد تا دیگر از صد قدمی 

جعفر را پول خر مم. هاي سرهنگ نگذردزمین
پنج تومن پول و ده من . تا شاهی آخر بدهد

زردآلو هم موقع تکاندن، به کدخدا پیشکش کند 
)25-26: 1390کرمانی، مرادي(» ....

ر این داستان نمودي از کشمکش طبقاتی د
کشمکشی که جز سازش . شودنشان داده می

تحمیلی یا نبردي منجر به شکست، براي 
.هاي فرودست داستان حاصلی نداردشخصیت

فقر
تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادي که در 
کشورهاي جهان سوم پدید آمده است، مشکالت 

دنبال داشته فراوانی را براي این کشورها به
هایی است که به دنبال از جمله پدیده» فقر«. است

این تحوالت، کشورهاي در حال توسعه را 
هاي نابرابري. الشعاع قرار داده استتحت

اجتماعی و اقتصادي شدید که در این کشورها 
هاي شود، زمینه را براي بروز آسیبمشاهده می

اسفندفرد، (.کنداجتماعی متعدد مساعد می
شود، اي است که سبب میفقر، پدیده) 3: 1386

کودك و خانوادة فقیر او، از دستیابی به 
. هاي یک زندگی انسانی، محروم شوندلـداقـح

فقر و محرومیت و عوارض ناشی از آن در 
کشورهاي در حال توسعه در جهان امروز، 

اي است که اقشار وسیعی از مردم را در مسئله
ی از مردم در این نوع گروه وسیع. گیردبرمی

کشورها با وجود کار و زحمت فراوان همیشه 
دچار رنج، گرسنگی و تغذیۀ ناسالم، مرگ و میر 
زودرس افراد خانواده، نبود مسکن و سرپناه 
مناسب، فقدان تأمین اجتماعی و اقتصادي و عجز 

جلوگیري از به کمال رسیدن . اندو درماندگی
عی، بروز ها، ممانعت از رشد اجتماانسان

ها و آسیب و معلولیت جسمی و روانی و بیماري
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اجتماعی، کاهش میزان تولید، افزایش بزهکاري 
و فساد، اعتیاد، خودکشی، گسستگی خانواده، 

ماندگی علمی و آموزشی، از جمله اثرات عقب
) 80: 1385ملکی، . (فقر در اجتماع است

یکی از ارکان ثابتی است که در تمام » فقر«
ترین کرمانی وجود دارد و بزرگراديآثار م

هاي او کودك را به عاملی است که در داستان
ترسیم فضاي مخوف . کشاندسوي محیط کار می

خانه و کودکانی که مثل مارمولک به دار قالیباف
آلود، اند، حکایت از زندگی حزنقالی چسبیده

هاي آنان فقر و نداري این کودکان و خانواده
، »عفتو«، »رضو«ي هشت ساله، »نمکو«. دارد

همگی قربانی فقر ... و » خجیجه«، »اسدو«
، بعد از جمع کردن »نمکو«. خانوادة خود هستند

. پرزها در گوشۀ کارگاه قالیبافی نشسته است
ها و انجیرهایی که مادرش به او داده بود، نقل

اش تنگ شده دلش براي خانه. تمام شده است
شب در حالی که رسیدن کودك با فرا. است

» خلیفه«رود و هنوز غذایی نخورده به خواب می
.زنداو را با زنجیر کتک می

آفتاب پریده بود و لولۀ نور، از میان کارگاه «
سه چراغ دستی جور لولۀ نور . برداشته شده بود

آمد و دلش از نمکو خوابش می... کشید را می
که . زدنمکو چرت می... رفت گرسنگی مالش می

مرادي(» .ضربۀ زنجیري چرتش را پاره کرد
) 62: 1390، کرمانی

هاي او هر یک به هاي فقیر داستانشخصیت
کنند و رنج ناشی از فقر و نداري نحوي کار می
رد پاي فقر را در تمامی آثار . کنندرا تحمل می

ب ـه سبـفقري ک. توان دیدکرمانی میمرادي
ی به بردگی و تشود انسان فرزند عزیزش را حمی

.اجیري دهد
ها را آید که بچهمی» ماش شیطونو«در بهار «

پدر و مادرها از ... ببرد » گوك«براي قالیبافی به 
شان را به هاي ناز کردهبدبختی و نداري بچه

)186: 1390، کرمانیمرادي(» .فرستندقالیبافی می

مهاجرت
هاي جوامع در حال توسعه این یکی از ویژگی

- ست که در آنها تعادل زندگی و طبقات بر هم میا

به دلیل رشد اقتصادي ناهمگون، معموالً . خورد
گیرند و شهرهاي بزرگ مورد توجه قرار می

شود و متناسب با گذاري در آنها انجام میسرمایه
در این ... آن، امکانات رفاهی، بهداشتی، تفریحی و 

ت و در این جوامع صنع. شودمناطق متمرکز می
کند، اما پیشرفتی در روابط تکنولوژي رشد می

بر اثر تمرکز خدمات در . گیردانسانی شکل نمی
ه به مناطق روستایی و شهرهاي جشهرها و عدم تو

کوچک، ساکنین مناطق محروم به شهرهاي بزرگ و 
)100: 1385ملکی، (.آورندداراي امکانات روي می

ها، از شهرهاي کوچک و همچنین مهاجرت
هاي اقتصادي پایین، مناطق بد آب وستاها با جاذبهر

هاي و هواي شهري و روستایی یکی دیگر از علت
) 170: 1390حسینی، (.مهاجرت است

کرمانی، روستاییان، هاي مراديدر داستان
بنا به دالیل متعددي مجبور به ترك روستا و 

علت » نخل«در داستان . مهاجرت به شهر هستند
محصولی و یان به شهر کممهاجرت روستای
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شرایط نامساعد آب و هوا براي کاشت محصول 
رودخانه پر بود از قوطی ... «. بیان شده است

ها و میوه ها و چوبخالی و زنگ زده، برگ
پالسیده، پِهِن و الشۀ سگ و گربه و کالغ مرده 

زمین زیر . ها زرد و شل شده بودبرگ درخت... 
....خورد میشد و تركتفت آفتاب کباب می

از دور، از ) 79-80: 1388کرمانی، مرادي(
حاشیۀ رودخانه، صداي زنگوله و سم چند االغ 

ادي ـرزا بود، پایین آبـسن میـح... د ـآمیـم
خانه و باغش را فروخته بود، زن و . نشستیـم

رفت تا در شهر اش را برداشته بود و میبچه
) 90:همان(» .زندگی کند

سی کار کودکانشناآسیب
هاي اجتماعی، شناسی، دردها و نابسامانیآسیب

مسائل مربوط به نقش و آثار جرائم و جنایات، 
را مورد ... فقر، اعتیاد، فحشاء، خودکشی و 

این علم عوامل پیدایش و . دهدبررسی قرار می
کند و تشدید این انحرافات را بیان می

ها و انحرافاتراهکارهایی براي حل بحران
) 22: 1366قائمی، (.سازدمطرح می

هاي وجود کارکودکانعلل و ریشه
ترین فقر مهم. کار کودك ریشه در فقر او دارد

در . شودعاملی است که کار کودك را سبب می
هاي طبقاتی فقر اي که براساس شکافجامعه

توان یابد، نمیعمومی، هر لحظه گسترش می
.بازار کار نشوندانتظار داشت کودکان فقیر وارد 

همچنین کار کودکان از ) 119: 1384عابدي، (

دلیل به صرفه بودن و ه سوي کارفرمایان ب
سودآوري موردنظر است، زیرا به کودکان از 
. گذشته تاکنون کمترین مزد پرداخت شده است

قانون کار، به کار 79دلیل آنکه براساس مادة ه ب
وع است، سال تمام ممن15گماشتن افراد کمتر از 

کارفرمایان از این مسئله بهره جسته و عالوه بر 
اي و مزایاي مزد کم، آنان را از سایر حقوق بیمه

از بعد کوچک نقش . اندکارگري محروم کرده
ها و شخصیت فردي افراد نیز در بروز این خانواده

خانواده که اولین رکن حیات هر . پدیده مهم است
هایی چون ا آسیبـد، بـدهل میـامعه را تشکیـج

- بیکاري، اعتیاد، پرجمعیت بودن، فقدان مهارت

اي، طالق یا فوت والدین و مهاجرت هاي حرفه
از روستا و شهرهاي کوچک به امید بهبود اوضاع 

از هم ... شود و معیشتی که در واقع بدتر می
شود و بدون شک مقدمۀ ورود کودك پاشیده می

اي که در ا نکتهکند، امبه بازار کار را فراهم می
اینجا قابل توجه است، عدم حمایت مالی، رفاهی 
و آموزشی دولت از والدین این کودکان و خود 

)141: 1389علمداري، مکی(.آنها است

کند کار را تهدید میهایی که کودکانآسیب
ار ـاري کـط استثمـبسیاري از کودکان با شرای

از تحصیل کنند، به طوري که نه تنها کار مانعمی
شود؛ بلکه بر سالمت جسمی و بهداشت آنان می

اسفندفرد، (.گذاردمنفی میتأثیرروانی آنان نیز 
کرمانی وضعیت این قربانیان مرادي)6: 1386

هاي غیر انسانی این پدیده شوم را کوچک و جنبه
. خوبی به تصویر کشیده استه هایش بدر داستان
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هاي قالیبافی کودکانی که براي کار به کارگاه
هاي شوند دچار بیماري و آسیبفرستاده می

کرمانی توانسته شوند که مراديناپذیري میجبران
اش به هاي داستانیها را در شخصیتاین آسیب

کترین شک یکی از دردنابی. ش گذاردـنمای
هاي کار کودك، استثمار جنسی اوست که جنبه

ك قربانی معموالً به دلیل ضعیف و تنها بودن کود
.گیردبه بدترین شکل ممکن صورت می

درمونشه، تازه شل شدن یه درد بی- «
- وبه، بیـتازه اینا که خ. شنخیلیاشونم که کور می

دونی که سر دخترا ناموسیا ره بگو، خودت می
اوستاهایی که پسر دارن، خدایا از سر ! آرنچی می

مرگ شده رخسارو جوون. تقصیرشون نگذر
هفت ساله دوشتم که «: گفتد میکرتعریف می

- می. »کرد البته پنهون از باباشپسر اوستا اذیتم می

براي اینکه یکهو نرم به باباش بگم زبونمه «: گفت
. گذاشت رو زبونمیه انگشتونه می. کردمهر می

هاي انگشونه خاکا از کت. ریختتوش خاك می
ریخت رو زبونم، اون وقت انگشتونه ره ور می
» ....حاال زبونته مهر کردم «: گفتو میداشت می
کرد از ترس دو وقتی زبونمو مهر می«: گفتمی

ترسیدم یـم. زدمشدم و حرف نمیروز الل می
خدا ذلیلشون کنه از بس . »مهر بشکنه و بفهمه

. کارهاي ناجور سرش آوردند، مریض شد و مرد
)103- 104: 1390کرمانی، مرادي(» .راحت شد

کار کودکانپیشگیري از
شکی نیست در بسیاري از کشورها به علت 

توان از کار کودك که به عنوان گسترش فقر نمی

شود، منبع درآمدي براي خانوار محسوب می
ها ملزم هستند این جلوگیري کرد، اما دولت

کودکان را در کشورهاي خود مورد حمایت قرار 
لۀ رفع فقر و حل ئمس) 36: 1372نام، بی(.دهند

عضل کار کودك، موضوعی است که تنها با م
-هاي بینها، سازمانالمللی دولتهمکاري بین

المللی؛ هاي غیردولتی بینالمللی دولتی و سازمان
بان حقوق بشر و الملل و دیدهمانند عفو بین

همکاري مشترك با فعاالن حقوق کودك حل و 
)12: 1386قراچورلو، . (فصل خواهد شد

رین اقدامات در جهت ت، مهم»یونیسف«
.1«: حذف کار کودك را این چنین بیان کرده است

.2؛ ...کشانه کودك رفع فوري کار خطرناك و بهره
گسترش .3؛ ...تدارك آموزش رایگان و اجباري 

.5؛...ثبت تولّد همۀ کودکان .4؛...حمایت قانونی 
قواعد رفتار .6؛...گردآوري و نظارت بر اطّالعات 

) 29- 30: 1376نام، بی(» .هاي خریدو سیاست
اي که نتواند بدون شک در جهان امروز جامعه

هاي اي براي مهار آسیبتدابیر اساسی و ریشه
ناپذیري را به هاي جبراناجتماعی اتخاذ کند، زیان

لحاظ اقتصادي، سیاسی و اجتماعی متحمل خواهد 
- ها، نه تنها جامعۀ امروز را تحتاین زیان. شد

هاي بعد را نیز دچار دهد؛ بلکه نسلعاع قرار میالش
) 5: 1386اسفندفرد، (.مشکالت زیادي خواهد کرد

هاي در دسترس خانواده» آموزش و پرورش«اگر 
نیازمند باشد، در آینده کودکان کمتري به کار روي 

آورند، زیرا کودکان آموزش یافته در آینده به می
- شوند و انتخاببزرگساالنی آگاه و فعال تبدیل می

.هایی از روي آگاهی خواهند داشت
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گذارترین تأثیرترین و آموزش، یگانه، ضروري«
وجود کار . ابزار، براي محو کار کودکان است

اي از قصور بزرگساالن در گر زنجیرهکودك، نشان
یعنی [شان نسبت به کودکان است؛ انجام تعهدات

به قصور دولت و خانوادة آنها سبب ورود کودك
) 6: 1378نام، بی(» .]محیط کار است

- وزش را در داستانـکرمانی ارزش آممرادي

هاي خود هرجا که کودکی مشغول کار است، نشان 
در بیشتر آثار او کودکان عالوه بر انجام . داده است

» موشو«. پردازندکارهاي سخت به تحصیل نیز می
هاي داستانی وي است که براي یکی از شخصیت

ا معاش خود و مادرش از کودکی در خیابان امر
- زند و سپس در آسیا مشغول به کار میتنبک می

.پردازدشود و به تحصیل نیز می
من جعفر رضانژاد، کارگر آسیا .. من -«
ها هم نوازم و شبتنبک هم میضمناً. هستم

. خوانمدرس می
چند سال دارید آقاي رضا نژاد؟-
پانزده سال -
استاد مشهدي اکبر آسیابان که در حق ...- 

مرد مهربان و باگذشتی هستند، . من پدري کردند
اجازه دادند که من همراه کار . خدا خیرشان بدهد

پدرم که . کردن به درس و تمرین ساز هم برسم
مرحوم شده و مادرم در حد توان خودشان در حقم 

)100: 1390کرمانی، مرادي(» .کوتاهی نکردند

گیرينتیجهبحث و
بیشتر کودکان در آثار مرادي کرمانی از سنین 

ها، هایی مانند، کارگاهکودکی ناگزیرند، در محیط

که فاقد امنیت، رفاه و ... ها، منازل و خیابان
بهداشت است در شرایط نامساعد به کار 

وي با انعکاس شرایط کار این کودکان . بپردازند
ان ـاطب نمایـها و تالش آنان را براي مخرنج
هایی که کودك مشغول به کار در صحنه. سازدمی

نقش . هایی، مشابه دارنداست، قربانیان سرنوشت
هاي کودك کار، دست بدبختی، در بین شخصیت

گردد، از خودکشی کودکان، معلولیت به دست می
آنها، تنبیه و فلک شدن کودکان کارگر گرفته تا 

آنها، توسط تنهایی و رنج عمیق و تحقیر شدن 
. مردم جامعه

اش ارتباط مرادي کرمانی با دوران کودکی
که آن را با کار و سختی سپري کرده، باعث 

کار هاي کودکانشناخت نیازها، رفتار و ویژگی
شده است، بنابراین او توانسته حقایق زندگی این 

مرادي کرمانی با . خوبی نشان دهده کودکان را ب
هاي اجتماعی، یبه تصویر کشیدن نابسامان

اقتصادي و فرهنگی، دالیل کار این کودکان را 
پناهی که از آموزش، کودکان بی. نشان داده است

بهداشت، امنیت و تغذیۀ سالم، بازي و برابري در 
برخورداري از نیازهاي سنی خود، نسبت به 

.شان در طبقات دارا، محروم هستندهمساالن

منابع   
مندرج در .»دکان خیابانیکو«).1382(ي، حسن احد

به کوشش حسن احدي، احمدعلی دیدگان بزه
: اصفهان.بري، اصغر آقایی، ابراهیم بهدادافروغی

صص .دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان
286-259.
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کار و کودکان«. )1386(سفندفرد، سیدمحمود ا
شناسی و علوم تربیتی؛ نشریۀ روان. »خیابان

.3-8صص .69مارة ش.اصالح و تربیت
حیدري،؛عسکري ندوشن، عباس؛رضاافشانی، علی

. )1391(؛ نوریان نجف آبادي، محمدمحمد
تحلیلی بر وضعیت کودکان خیابانی و کار در «
.23سال . شناسی کاربرديجامعه. »هر اصفهانش

.85- 102صص .4شمارة 
. پژوهشی دربارة اعتیاد).1367(اورنگ، جمیله 

ارات وزارت فرهنگ و مان چاپ و انتشساز:تهران
.ارشاد اسالمی

ان در آغوش سرد کودک«). 1387(بهبهانی، سروناز 
.204شمارة .سال هفدهم.اجتماعی. »خیابان
.42-43صص 

نشریۀ .»کودکان کارگر در جهان«.)1372(نا، بی
.35-39صص.3شمارة . اقتصاد؛ کار و جامعه

مترجم محمدحسین .»کار کودکان«.)1376(، نابی
.23شمارة . نشریۀ اقتصاد؛ کار و جامعه.حافظیان
.25-30صص 

نشریۀ اندیشه . »رنج و کارکودکان«. )1378(نا، بی
.2-21صص .7شمارة . جامعه

بازتاب آثار مرادي کرمانی در «.)1382(نا، بی
مترجم کمال بهروز کیا، .»مطبوعات خارجی

. ك و نوجواننامه ادبیات کودمجله پژوهش
.116-118صص .33و 34شماره 

کار و وضعیت کودکان«).1390(حسنحسینی،
پژوهشی رفاه -فصلنامه علمی.»خیابان در ایران

.155-173صص .19شمارة .5سال .اجتماعی
منیژه؛ نخعی، حسینراغفر، ؛داورپناه، صفورا

.»فقر کودکان و بازار کار در ایران«).1388(
سال .پژوهشی رفاه اجتماعی-لمیفصلنامه ع

.  139-159صص .35شماره . نهم

مترجم .هابچه... و سرانجام ).1379(روفو، آندره 
.نشر پژوهنده: تهران. کاراهللا گلسیف

مسعود؛ زاده میمندي، حاجی؛شاه آبادي، اکبرزارع
نقش خانواده «).1388(مسعود اکبري قورتانی،

: ديرمطالعۀ مو(کار کاننابسامان بر پدیدة کود
.پژوهشی انتظام-فصلنامۀ علمی.»)استان یزد

.29- 52صص .3شمارة . سال اول
پذیر کودکان آسیب«).1378(سیدمحمد سیدمیرزایی، 

شناسی و علوم اجتماعی نشریۀ جامعه.»شهري
.1-19صص ،27-28شمارة .جمعیت

بزهکاري اطفال و ). 1385(شامبیاتی، هوشنگ 
انتشارات مجد :تهران. چاپ چهاردهم.واناننوج
.انتشارات ژوبینو 

نشریه اقتصاد، کار . »ودكکار ک«).1384(مینا عابدي،
.12-115صص .65شماره . و جامعه

: ها و عوارض اجتماعیآسیب).1366(قائمی، علی 
انتشارات : تهران. یابی، پیشگیري، درمانریشه
.امیري

نشریۀ . »کودکی سوخته«). 1388(زاده، فاطمه مقاس
.شناسی و علوم تربیتی بهداشت روان جامعهروان

.40ص .7شمارة . سال چهارم
. اندیشۀ جامعه. »کارکودکان«.)1378(ــــــــــ 
. 22- 23صص .7شمارة 
کار و وضعیت کودکان«.)1386(رزا قراچورلو، 

شمارة . نشریۀ حقوق؛ وکالت.»خیابان در ایران
.12- 17صص .33-34

با این طنز چه کارها که «. )1379(کائدي، شهره 
کرد؛ نگاهی به آثار هوشنگ مرادي تواننمی

رسانی و کتابدراي کتاب نشریۀ اطالع.»کرمانی
.20-25صص .40شمارة . ماه کودك و نوجوان

- هاي قالیبافبچه). 1390(مرادي کرمانی، هوشنگ 
. ناشر معین: تهران. چاپ دهم.خانه
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چاپ بیست و .هاي مجیدقصه). 1390(ــــــــــ 
.ناشر معین: تهران. سوم

. چاپ ششم. کبوتر توي کوزه). 1388(ــــــــــ 
. نشر نی: تهران

. چاپ ششم. مشت بر پوست). 1390(ـــــــــ 
. ناشر معین: تهران

:تهران. چاپ دهم. مهمان مامان). 1390(ـــــــــ 
.  نینشر

ناشر : تهران. چاپ نهم.نخل). 1388(ـــــــــ 
. معین

چاپ . شما که غریبه نیستید). 1390(ـــــــــ 
. انتشارات معین: تهران. پانزدهم

ها کار؛ آسیبکودکان«. )1389(مکی علمداري، سارا
.65شمارة . نشریۀ چشم انداز ایران.»و راهکارها

.141-143صص 
. خیابانیکودکان و نوجوانان.)1385(ملکی، حسن 

.انتشارات آییژ: تهران
رشد روزافزون «.)1385(موسوي چلک، حسن 

. نشریه اقتصاد. »کننده استنگرانکودکان کار
.20- 21صص .193شمارة 

).1390(مزینانی، مجتبی؛مهدوي مزینانی، زهرا
شناسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان در آسیب«

نواده فصلنامه خا.»کسب و کارهاي خانوادگی
.125-143صص .26شماره . سال هفتم.پژوهی

شناسی اعتیاد در جامعه).1385(میرآشتیانی، الهام 
.نشر مهاجر: تهران. ایران امروز
کار کودك، مفاهیم و «).1382(وامقی، مروئه
.نشریۀ جامعه شناسی رفاه اجتماعی. »رویکردها

.229-246صص .8شماره 
؛ حمیراسجادي، ؛وامقی، مروئه؛ رفیعی، حسین

مند مطالعات مرور نظام«. )1390(رشیدیان، آرش 
کودکان خیابانی در دهۀ اخیر در در ایران؛ عوامل 
خانوادگی مرتبط و پیامدهاي خیابانی شدن 

شناسی و علوم اجتماعی نشریۀ جامعه.»کودکان
.134-166صص .3شمارة . ایران

ر نگاهی به زندگی و آثا«). 1386(هاشمی، محمد 
و براي اي براي کودکان مرادي کرمانی، نویسنده

- 30صص .49شمارة .مجلۀ نقد سینما.»سینما
28.


