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 های هوشنگ مرادی و مارک تواینبررسی و تحلیل خشونت در داستان
 شهناز نقدی

 کارشناس ارشد ادبیات کودک و نوجوان

 دکترآسیه ذبیح نیا عمران

 ار دانشگاه پیام نوردانشی

 :دهچکی

ترین گویی بهترین ابزاروکاربردیهای کودک و نوجوان است که داستان وداستانیکی از بارزترین مضامین قصه خشونت

های قصه براساس عنصر خشم وخشونت شکل می ن دادن مبنای اصلی برخی از روایتوسیله برای اهداف مذکور است، زیرا نشا

 .گیرد

. های جسمی و روانی برعلیه مخاطب کودک و نوجوان هستیمو مارک تواین، نظارگرانواع خشونتادی کرمانی های مردر قصه

در آثار این نویسندگان اقسامی دارد و تقریباً همه اقشار  هااین خشونت. پروا هستندبی پرخاشگر، تندو این دو نویسنده، در مجموع

 . جامعه را در بر می گیرد

هیای کیودک و   ایی پدیده  خشونت را در قالب قصیه نی و مارک تواین دو نویسنده مشهور ایرانی و آمریکهوشنگ مرادی کرما

خیود   و خشیم  بیزاری، رنیج  اند تا احساس گرفته بهره  واقعیت این و تجسم تبیین برای« طنز پرخاشگر»وازابزارادبی نوجوان متبلور ساخته اند

این پژوهش  بیا تکییه    .هشدار دهند مخاطب را به و گذشت نوع دوستی، امید، صداقت  م چونه اخالقی ارزش های خالی کنند و جای رابیان

تحلیلی به بررسی کنش های خشونت آمیز شخصیت های بزرگسال قصه های کودک و نوجوان علیه قشر آسیب  –به روش توصیفی 

ودک ونوجیوان نشیان   که در قالب قصه های  کی و بر آن است  پردازدحوزه خشونت های جسمی و روانی می پذیرکودک و نوجوان در

 اعمال می شود؟  هایی علیه آنهادهدکه چه خشونت

 های کودک و نوجوان، خشونت جسمی و روانی، طنز پرخاشگرقصه: هاکلیدواژه

 مقدمه

-موقعیت از طریق تصویرادبیات . های آموزش و پرورش غیر مستقیم استو نوجوانان یکی از مهم ترین روش ادبیات کودکان

مخاطب کودک و نوجوان، از طرییق  . های مختلف، کودک و نوجوان را در شناخت بهتر از خود و دیگران یاری می دهدها و شخصیت

 .پیمایدکامل فکری و معنوی را سریع تر میادبیات،  جهان اجزا، موجودات و روابط آن را بهتر می شناسد و سیر ت

توانیم  رشد روانی او را  ودک به درک وشناخت بهتری در این زمینه نائل می شویم و میما از این طریق ِآشنایی با مضامین ک

شیوه های نگرش، تفکر و زندگی اجتمیاعی  . های گوناگون و آمادگی ورود به اجتماع از مدرسه به مراتب باالتر را موجب آییمدر سال

ه معنیی  داشت این است که قصه، افسانه، اسطوره و حکایت لزوماً بی  آن چه باید به آن توجه. شوده کودک نیز از این راه آموخته میب

توانند حاوی تخیلی واقع گرایانه یا واقع گرایی تخیلیی، و در مجمیوع مکمیل ادبییات آفرینشیی      ها نیز مینفی واقعیت نیستند، و این

 .باشند

عناصیر تشیکیل   . ربیت کودکان و نوجوانان استدر ادبیات داستانی، داستان گویی بهترین ابزار و کاربردی ترین وسیله برای ت

کیودک و نوجیوان بیا ذهین و فکیر گسیترده ای کیه دارد        . دهنده داستان با نیازهای روحی و روانی کودکان ارتباط تنگاتنگی دارنید 

ن را مضامین مختلف اجتماعی، اخالقی و فرهنگی را از البالی حوادث پیدا می کند و بیا بیینش دقییق و ظرییف خیود ایین مضیامی       

 .استدالل می کند و به تدریج وارد رفتارش می سازد

خشونت در داستان، بازتیابی از  . حوادث داستان با خشونت شکل می گیرد و تمامی وقایع بر اساس آن پی ریزی می شوندۀ گا

ن یافیت و آن  وقایع اجتماعی، فرهنگی و فردی انسان ها در تعامل با زندگی است که در شخصیت هیای ذهین نویسیندگان میی تیوا     

به طوری که در روند وقایع داستان، عنصر خشیونت را در تمیامی   . عملی است از قهرمانان و ضد قهرمانان این داستان ها سر می زند

الیه های زندگی کودکان و نوجوانان گذشته و معاصر با نویسنده می توان جست و به کشف عوامل بروز بی عدالتی ها و ظلیم هیایی   

 .بستر جامعه، خانواده، مدرسه بر کودکان در نوسان استنائل شد که در 
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خشونت تنها کتک زدن، کشتن . نمی توان خشونت را فقط به تعرضات جسمی و فیزیکی و رفتارهای توهین آمیز محدود کرد

ارهای توهین آمیز و نابود کردن نیست، و به صورت الیه های پنهان در تمامی افراد وجود دارد و می تواند این خشونت به صورت رفت

عاطفی به صورت حمله زبانی، تهدید، تحقیر، توهین و عبارات تمسخر آمیز، نعره، طرد یا رواج شایعات بدخواهانه نسیبت بیه فیردی،    

را در بر گیردکه این خشونت های روحیی و روانیی همیواره در سیاختار فرهنگیی جامعیه       .. .تنهایی، بی توجهی، فشارهای اجتماعی و

 .قربانیان زیادی را می گیرد پنهان است و

 ،نیتیوا  میارک در این مقاله عنصر خشونت در یکی از آثار هوشنگ مرادی به نام بچه های قالیباف خانه و در یکی از رمانهای 

با استخراج موارد خشونت جسمی و روانی و تحلیل در محتوای داستان ها، چگونگی بروز خشیونت در قهرمانیان و    نیفیهاکلبر به نام

 .مورد بررسی قرار می گیرد( حوزه فکر، زبان و عمل)قهرمانان و ابزارهای اعمال خشونت  ضد

 : تعریف خشونت یا پرخاشگری

خشونت عبیارت  . نوعی رفتار تهاجمی است که طیفی از حاالت عادی تا بیماری های شدید روانی را در بر می گیرد خشونت»

شناسان تهاجم را ناشیی از درد، رنیج وناکیامی میی     بعضی از روان. ا شیئی بینجامدبدنی که به آزار شخص ی ۀاست از وارد کردن ضرب

. ناکامی از رسیدن به هدف ومحرومیت، محرک آزار رساندن به عامیل ناکیامی اسیت    ۀبر این باور است که تهاجم نتیج 4داالرد .دانند

افرادی که بر زندگی کودک تاثیر میی   همه یری از خانواده ویادگ ۀتهاجم را غریزی نمی دانند بلکه آن را نتیج 2روانشناسان رفتارگرا

 (214:4913شاپوریان، حجت،  ،معانی)« .تشویق حاالت تهاجمی نیز سبب تقوبت رفتار پرخاش  جویانه می شود. گذارد، می پندارند

شیدتی فراتیر   به عبارتی اگر شخص مرتکب عمل پرخاشگرانه ای شود به خصوص با . علت عمده خشونت، خودخشونت است»

از آن چه که قربانی انجام داده وآن را سبب شده است، نیروهای شناختی و انگیزشی با هدف توجیه آن پرخاشگری فعال می شیود و  

 (243 :4941ارنسون، )« .افزایش پرخاش را امکان پذیر می سازد

را حتی در وضعیت نبود محرومیت نسیبی،   گامی را فرا پیش نهاده و انتظارات فزاینده انسانها« تدرابرت گر»کسانی همچون، 

 (.34: 4941ارنسون، . )باعث خشونت قلمداد می کند

 یم حس فرد که است یدیتهد به نسبت واکنش ینوع خشونت که است نکته نیا اند گذاشته صحه آن بر شناسانروان آنچه

 خشیونت  از کیه  یفیتعر هر ن،یا بنابری درون ای اشد،ب یرونیب طیشرا از یناش موهوم، ای باشد یواقع است ممکن دیتهد نیا حال. کند

 همیان  گیر ید عبارت به. میبدان فرد یدرون یقوا ختنیر هم به یعنی ،یروان تعادل درعدم را یفرد خشونت شهیر میریناگز م،یکن ارائه

 ایی  گونیه  ماریب خشونت از رازاحت یبرا یخوب به تواند یم. است شده فراوان هیتوص آن به زین ما یومذهب یفرهنگ دراصول که یتعادل

  .دیآ کار به  یافراط ینرم و یریپذ خشونت

 و نفیس،  بیه  اعتمیاد  بیردن  انیی م از دشینام،  ر،یی تحق ه،یی کنا تمسیخر،  همچیون  یروانی  خشونت اعمال و یخانگ خشونت در

 نیی ا کیه  رهیغ و کانینزد با روابط یبرقرار از ممانعت ،یاجتماع یانزوا دائم، طور به دادن قرار قهیمض در مانند یاقتصاد یها خشونت

 و ردیی گ یم صورت جامعه کودکان به نسبت افراد نیتر کینزد یسو از همواره است، یروان قیعم و دهیچیپ آثار یدارا ها خشونت نوع

 نیهم به و. باشد یم گرانید از کمتر اریبس او یروان و یجسم یها تیقابل برد یم گمان که دهد یم قرار ریتاث تحت چنان را کودکان

 ریی غ به که است یکس کمتر اما. کشاند یم خود یها بیآس دام به ونوجوانان کودکان از یشتریب فیط ،یروان و یکالم خشونت لیدل

 صیورت  بیه  جامعیه  در کیه  زیآم خشونت یها رفتار. باشد داشته توجه یروان و پنهان خشونت یعنی آن گرید نوع به خشونت، ظاهر از

 یانسیان  حقوق از ونوجوانان کودکان تیمحروم موجب و افراد تکامل مانع است، شده( فرهنگ جزء) یمعمول و یعاد اریبس یساختار

 .شود یم برابر

                                                           

4 -Dallard

2 -Behaviorist
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 از چیه  و گیر  انیی طغ ثروتمنیدان  یسو از چه است؛ خشونت آبستن شتیومع اقتصاد ثیازح نامتعادل جامعه قرآن منظر از» 

 کیرده  مالمیت  را زراندوز ثروتمندان ازمندان،ین به سکوت هیتوص یجا به تیاقعو نیا ییبازگو در قرآن گر، شورش مستمندان جانب

 (63: 4911 گر، رابرت)«.یگر شورش و انیطغ در است ازمندین عمل یضمن دییتا بسا چه خود که است،

 امانیت  و نعمت را کودک اسالم. است قائل یا ارزنده گاهیجا آنها یبرا و دارد جامعۀ توج آنان لیمسا و کودکان به اسالم نید

 گونه به است داشته یجامع تیعنا یعقل و یاخالق ،یدتیعق ،یجسم  ابعاد در طفل پرورش و تیترب به و دانسته نیوالد دست درۀ ال

 یبیرا  یمعنیو  رشید  و یتیترب کامل و جامع یالگو کی توان یم مقدس نید نیا یها وآموزه میتعال هیپا بر کرد ادعا توان یم که یا

 .است انحرافات و خطاها ،ها لغزش از کان کود حفظ مسئله آنها جمله از که نمود ارائه و نیتدو کودک

  از هوشنگ مرادی کرمانی       خانه بافی قال یها بچه داستان در خشونت یبررس -4

 آنجیا  در و شود یم یباف یقال کارگاه وارد ناخواسته او. است خود اطراف مسائل به نسبت آگاه نا و سال و سن کم یکودک نمکو

 .ردیگ یم قرار یروان و یجسم خشونت مورد همواره

 مسیلط  خود به لحظه آن در تواند ینم و شود یم نیخشمگ زود که است یافراد جمله از و دارد گونه مستبد تیشخص اوستا،

 .جانشان تمیق به یحت کند اعمال را یخشونت گونه هر ردستشیز افراد با که دهد یم خود به را حق نیا و باشد

 دام بیه  را نمکیو  ماننید  یکودکیان  بتواند تا کندی م سفر اطراف به که است داستان یمنف یها تیشخص از یکی طونویش ماشا

 .کند یباف یقال یها کارگاه روانه را آنها و اندازدیب خود

 تیشخصی  بر خشونت اعمال یراب یعامل پولدار، و فرادست افراد از قدرت تصاحب و یاقتصاد بد طیشرا و فقر داستان، نیا در

 و فالکت و مرگ و یآوارگ با همراه نامشخص سرنوشت به کدام هر داستان مردان هم و کودک و زن هم راه نیا در که است کودکان

 .شود یم یبدبخت

       کودک هیعل یجسم خشونت 4-4

     کتک 4-4-4

 .شود یم تکرار عادت صورت بهۀ گا که است کارفرما طرف از شتم و ضرب ،رکا یها بچه مورد در خشونت بارز موارد از یکی

 زار نمکیو . بیود  گرفته آتش سوخت، یم. بود کتف بود خورده ریزنج که ییجا. داشت هم چوب زد، یم ریزنج با بود، فهیخل» 

 (43: 4911نی، مرادی کرما) «.بود یزنبور شین ریزنج دانه هر. بود دهیکش راه کمر تا کتف از ریزنج. گرفت را کتفش. زدی م

 گرفیت،  درد سیوخت،  یپاک ضربه ریز دست کوفت، میقا. سکلو زرد و الغر دست یرو کوفت میقا و برداشت را "یپاک" اوستا»

 (69: همان) «.کرد باد رفت، خواب

 و قشیال  و لگید  بیا  اوستا که یهنگام. بزنند یحرف توانند ینم خود حقوق یبرا یاستبداد جامعه نیا در داستان نیا کودکان

 از دسیت  ره،یی م یمی  داره ش،یکش یم یدار کند یم التماس کند، تحمل را وضع نیا تواند ینم اسدو بود افتاده رضو جان به ریزنج

 هیم  خیودش  رضیو  از کردن تیحما خاطر به اسدو نجایا در. کند یریجلوگ او زدن کتک از تا ردیگ یم را اوستا دست و بردار سرش

 .شود یم کاریب کار، از انتها در و شود یم سرکوب شود، یم ریتحق شدت به و ردیگ یم قرار ناسزا و شتم و ضرب مورد

  معتاد کردن     4-4-1
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 کنتیرل  در ینیاتوان  که میخور یم بر ییها خانواده به جا نیا در است مهم خشونت بروز یبرا یخانوادگ نهیزم داستان نیا در

 بیه  شیوند  یمی  بیزرگ  مادر و پدر نشده کنترل یها خشم که یطیشرا در که یکودکان. شود یم منتقل گرید ینسل به ینسل از خشم

 .کنند یم دایپ زیآم خشونت رفتار ادیز احتمال

 بیزرگ  اراده معقیول  و فیضیع  جینس  نیا تا طلبد یم کودک جنس از یانیقربان ،یفرودست بر فرادست افراد از یناش خشونت

 .بکشاند سقوط ورطه به را ترها

 منقیل  کنیار  در همیواره  خود کردن آرام یبرا خانواده افراد که. است یدهشتناک و زیانگ رقت داستان خانه باف یقال یها بچه

 یکیاف  اندازه به یول دهد ریش خود بچه به یارقالدکنار ددریبا او. ندارد شتریب سال چهارده زدهیس روین نجایا در. هستند اکیوتر بافور

 بیه  یشگیهم دردناک چاره جزۀ را بچه، کردن آرام یبرا آخر در و داد یم فحش بچه به مرتب او و بدهداش  بچه به که نداشت ریش

 از سرشیار  و مخیوف  ،کیی تار بیار،  نکبت یفضا نیا در کودکیک حب کوچکی از تریاک تو دهان بچه گذاشت و و. رسد ینم نظرش

 .رود یم خواب بهۀ تبا و خشونت

 تنید  و تلیخ  و ظیغلی  آب. برداشت بود، سیخ به یکلین ۀکاس یتو به را، هکلپور مانند فیق و مرده چرک کوچولو، سهیک روین»

 «.دیی خواب. بیود  آور خیواب  کلپوره شد شل گردنش و شد خاموش واشی واشی و کرد سرفه بچه. کرد تر را بچه یگلو و دهان کلپوره

 (69: همان)

 شید  آب بچیه  زبیان  یرو اکیی تر بچیه  هانتود انداخت و درآورد ماش کی قدر به ،یاکیتر کوچک حب چارقدش، پر از روین»

 (69: همان) «.دیخواب شد، راحت. داشت عادت. شد حال و حس یب بچه و نشست زبان به اش یتلخ

  ی        خودکش 4-4-9

 شید  بلند. برداشت را ها یقوط از یکی بود، اطیح گوشه ت.د.د از پر یقوط تا سه دو د،یکش جلو را خودش واشی واشی رضو»

. یقیوط  یتیو  ختیر حوض آب از خورده کی. داشت ت.د.د نصفه تا یقوط. کرد باز را یقوط در. دشید ینم یکس. وضح سر رفت و

 (12: 4911مرادی، ) «.سوخت جگرش و گلو زبان، لب،. دیسرکش زد، بهم

 .طلبند یمای  زهتا انیقربان نسل در نسل که شوند یم یمردان و زنان گونه ماریب رفتار وۀ خودخوا حس مقهور معموال کودکان

 خیانواده  یجسیم  و یروحی  تیوضیع  و یاجتمیاع  طیشرا ریاس که اتکا یب و پناه یب هستند، یموجودات کودکان داستان نیا در

 رسیاند ی م ییجا به را او یزندگ خالء که رایز دارد نینماد ییمعنا ،(آرزوهاست نماد که) انار به رضو افتنین دست. باشند یم شانیها

 برگرفته نهایا همه و. آرزوهاست از او یزندگ بودنۀ ت نشانه مرگ، داوطلبانه رشیپذ یعنی واقع، نیا و زند یم یشخودک به دست که

 .است رضو مثل یاشخاص یزندگ یها رگه در پنهان یخشونت از

      درآمد کم وشغل کار 4-4-1

 نیی ا در و کنند کار خود خانه یها رنج از شدن آسوده و فرار یبرا مجبورند داستان یاصل یها تیشخص.. .و رضو و اسدو و نمکو

 یاقتصیاد  بید  طیشیرا  و مباشیر  ارباب، کدخدا، مثل یدست فرا افراد ستم و ظلم و هستند، روبرو آن با ها آن که یفقر و مادر و پدر هدف

 یاسیفناک  و بید  طیاشیر  در و یکیودک  نیسن در آنها که شده باعث است داستان یها تیشخص به نسبت یمال خشونت از ینوع خود که

 .بدهند خود مادر و پدر به باشد کم که هرچند را خود دسترنج حاصل و کنند کار

  (36: همان) «.شب تا ،یقال دار پشت تخته، یرو بود نشسته کیتار هوا صبح روز هر ،یسالگ چهار سه از»

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

411 
 

 کدخیدا،  بیه  بتوانید  تیا  بفروشید  خانیه  افبی ی قیال  در کار یبرا را نمکو شود یم مجبور ،خسارت پرداخت از درمانده نمکو پدر

 حیزن  یفضیا  انید،  دهیچسیب  یقیال  دار بیه  مارمولک مثل که ییها بچه و خانه بافی قال طیمح. دده خسارت االغ صاحب و سرهنگ

 .سازد یم یمردمان نیچن یندار از یآلود

 بیاردار  کیه  جیه یخج زنیش،  و اسدو یزندگ بحران و دهد یم دست از را خود کار رضو، از یطرفدار در "اسدو" که ییآنجا در

 .است کار و فقر عنصر قیتلف بر یگرید گواه ،یقربان خود و است

 یمی  گره آن واندوه یدرماندگ ،اضطراب،یکاریفقروب ریتصو با ییبایز به اش، نشده زاده کودک و همسر به نسبت اسدو عواطف

 جهینت یب او عمل نیا که چند هر شود، یمۀ عذرخوا و التماس به رمجبو او و دهند ینم کار او به اوستا ترس از همه روستا از. خورد

 یم باز نشده متولد کودک یبرا را خود یآرزوها اسدو. هستند کودکشان تولد انتظار چشم یندار و فقر در جهیخج و اسدو. ماند یم

 :دیگو

 بیره  بچیم  دمی نمی  ببرنید  رمهسی  اگیر  د،یجنب یم پدرش دست ریز شکم، تو بچه بود، جهیخج زنش، شکم یرو اسدو دست»

 (19: همان)« .بسه پشتمون هفت یبرا میرفت ما همون ،یقال کار پشت

 رندیم یم زا سر دو هر کودک، و جهیخج. شود یم کارپرپر سر به کودکشان نرفتن یبرا  جهیخج و اسدو یآرزوها انیپا در و

 .کند دایپ یکار تا رود یم شهر به اسدو و

 ارشکنجه منجر به فر 4-4-0

 یمی  چیرک  پیر  و دهیپوسی  و پیاره  یهیا  لحاف و یگون جوال، داخل آورنند، یم خانه باف یقال به کار یبرا تازه که یکودک هر

 دربسیته  یهیا  یگیون  داخیل  در هیم،  ساله نه و هشت کودک دو "صفرو " و " نمکو ". نکنند فرار که بندند یم را آنها در و خوابانند

 .هستند

 انیی پا ودر. کننید  فرار آنجا زا که رند،یگ یم میتصم کنند کار خانه باف یقال در تا اند، شده گرفته اسارت به که صفرو با نمکو

 .برنند یم ها یکول را نمکو و سوزد یم آتش انیم در نمکو دوست داستان دهشتناک

 (44: 4911مرادی،) «.چاک به زنم یم یحساب دفعه نیا یول گرفتنم، رفتم، در دفعه کی من»

 و انشیی اطراف و اوسیتا  طیرف  از یجسم یروح یها خشونت اعمال لیدل به خانه باف یقال هااز تیشخص فرار ،ستاندا نیا در

 .دیآ یم شمار به یباف یقال کارگاه از فرار محرک و مهم اریبس علت مناسب نا هیتغذ و ادیز کار و کارگاه نامناسب طیشرا و فضا

 دسیت  و دهنیده  آزار یها محرک از یخالص و یتینارضا شهکا منظور به ودش یم علت نوع نیا یقربان که صفرو مثل یافراد

 همانیا  کیه  خیود  حقیوق  نیابتیداتر  یبیرا  یحت آنها و. دانند یم فرار در آن یاجرا یها راه و طرح که ،است یفرد یآرزوها به افتنی

 او و دانید  یمی  یآورگی  و کارگیاه  تیرک  رآو چارچوب خفقیان  نیا از زیگر راه وتنها ندارد یزیدستاو چیه است، یروح تیامن احساس

 توخیودش  .بیود  نشسیته  یسینگ  درپنیاه  غیار  کنیار  در خود ییتنها در نمکو .کند یم تحمل را صفرو سوختن و بار مرگ یها لحظه

 .بود وسرگردان رانیح صفرو دادن ازدست غم ودر بود شده چنگوله

    کودک هیعل یروان خشونت 4-1

 فحش                4-1-4
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 فحیش  فیه یخل. آمد یم یپاک و کلوزار گامپ گامپ کوفتن یصدا. داشت اکیتر رهیش و دهیترش و مانده آش یبو ،ها شفح»

  (43: همان) «.شکفتند یم یقال یرو ها گل و داد یم

  (69: همان) «؟یکن یم وا شاتهین من یجلو که دهیرس ییجا به کارت گهید حاال شده، فلون فلون پدرسگ»

 و کننید  فشیخف و خوار خواهند یم که یکسان برابر در و کند رحم یکس به دینبا که آموخته یزندگ تلخ یها تجربه با اوستا

 طیرز  بیه  او خشین،  مبیارزه  نیی ا در و گفیت  یمی  ها بچه به بود بلد که یفحش هر او و شود میتسل دینبا شوند، اش یروز کسب مانع

 یبیرا  اسیت  یعیامل  کتیک،  و یفحاش و نیتوه با همراه تند رفتار نیا و ستین جلودارش هم یکس و است پرخاشگر و هتاک حانهیوق

 دسیت  فرا افراد ستم و ظلم مورد همواره و کنند یم کار ،یباف یقال یکارگاهها نیا در که یکودکان هیعل یروان ،یجسم یها خشونت

 .شوند یم واقع خود

  یی   تنها و فقر 4-1-1

 کدخیدا،  مباشیرانش،  سیرهنگ،  چیون  یافیراد  با قدرت حوزه با حاکم طبقه حیرتش و یاجتماع یفضاها و فقر داستان نیا در

 یدشیمن  سیر  آنهیا  بیه  کیه  یجهان در ،یقرار یب و تیمعصوم ینوع با... و اسدو و وپدرنمکو داهللی همچون ییها تیشخص و... و اوستا

 تیشخصی  و است مشخص آنها گفتار و افکار در ،کنند یم لگدمال را شان دسترنج که یکسان و یقال از آنها نفرت و .سرگردانند دارد،

  .آورد ینم بار به آنها یبرا یگرید جهینت شکست، به منجر ینبرد ای یلیتحم سازش جزء کشمکش نیا در داستان یها

 کیار  مجبورنید  آن بیا  مبیارزه  یبیرا  خانه باف یقال یها بچه که است خشن و پرور انیعص و نیآفر پلشت و چرک ۀدیپد فقر

 شیود،  یمی  آنهیا  بیه  کیه  یسیتم  و فرودستان بر فرادستان طبقه از که یروان و یجسم خشونت داستان سراسر در و برند رنج و کنند

 یگیردو  "نمکیو  "یخیال  و کودکانیه  یایی دن در. نیدارد  یانیپا رضو یگرسنگ و یندار و فقر داستان از گرید یجا در شود یم مشاهده

 .بود او همراه همواره لحظات نیتر دردناک در و کرد یم پر را نمکو ییتنها و غربت غم چهارپهلو

 هیا  نقیل . خورد و درآورد نقل چند بش،یج یتو برد دست. بود مانده "نمکو" اهیس و برشته یها گونه یرو اشک شده خشک یجا»

 (43 :همان)« .کرد لمس انگشتانس با را "شیچهارپهلو یگردو" بعد. داد یم خاک و یکهنگ مزه و بود نیریش

     هیکنا 4-1-9

 یصینعت  نیبهتر هیکنا. دهدینم سندهینو به را یمطلب هر آزاد انیب اجازه موجود، نیقوان و جامعه بر حاکم طیشرا که آنجا از 

 .جست سود پنهان و دهیپوش صورت به مقصود انیب در آن از توان یم که است

 (91: همان) «.نکن هم یمست شغال. ادیدرن صدات خر، اشکم تو یبرۀ خوا ینم اگر»: گفت نمکو به طونویش ماش

 رام هیا  حیرف  نیی ا دنیشن با نمکو و. اورندیب چراغ روغن بروند که دیگو یم ها بچه به نمکو، ترساندن یبرا طونویش نجایا در

 ینمی  بیر  4یچربی  سیگ  اشیکم  گفتنید  میقید  از». کنید  یمی  سیرکوب  را نمکیو  ض،یتعیر  زبیان  با طونویش و .نگفت یزیچ گریود.شد

 (12:همان)«.دارد

 فکیر  بیه . است نیخشمگ اسدو کار از شدت به که یحال در. دهد یم نشان اسدو به نسبت را خود یدرون خشم هیکنا با اوستا

 .است اسدو سرکوب درصد هیکنا و شین با و بگذارد کار سر او یجا به را یکس چه که است نیا

    ریتحق 4-1-1

                                                           
                                                                                                 (ستین سازگار سگ به خوب یغذا). سگ اگرچربی بخورد مریض می شود -(ضرب المثل)اشکم  سگ چربی ور نمی دارد  -4
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 وانیات یح بیا  انسیان  هیتشیب  و سیه یمقا و کردن کوچک شود یم مشاهده تانداس نیا در که ییها خشونت نمونه از گرید یکی

 کیه  کوشیند  یمی  و دیی آ یمی  روستا به طونویش ماش که یزمان میمال شکل به البته آن نمونه. آوردن نییپا وانیح حد تا را او و است

 خانیه  باف یقال روانه را او و گرفته خر کی پول اندازه به را نمکو. کند یراض را پدرش و کشانده خانه باف یقال محقر مکان به را نمکو

  .میهست وانیح کی حد در او تیشخص شدن کوچک شاهد و کند یم

 (91:همان) «.بکش خجالت خربستونم؟ کی پول بدم ام بچه ؟رخ کی پول دمت، یخرم کی پول هم، الحساب یعل»

 :است خانه باف یقال صاحب یسو از،واسد تیشخص کردن کوچک رویتحق زیانگ غم داستان نیا در گرید ۀنمون

 یوقتی  اون یکاشیک  حیروم  به نمک ،...یا ا،یح یب یا.. .کردم، گوش نقش کردم، کاسبش کردم، یپدر اسدو نیا حق در من»

 «.بیود  شیده  کیرده  قشیو  روبیاه  نیعی  یگشینگ  از پیوزش . میرد  یمی  یگشنگ از داشت. شیبود دهید دادتش، من ریاج به عموش که

 (11:همان)

 روبیاه  مثیل  داستان، هیما درون و مضمون به توجه با نجایا در آورد شمار به طنز توان ینم را یریتحق نوع هر که است روشن

 زیی ن میت یق در تیاً ینها ه،یی اول مخالفیت  خیالف  بر که آن ژهیبو افتن،ی کاهش خر کی متیق به انسان کی متیق ای و شدن کرده قشو

 .است کرده هم زیطنزآم بودن زیآم خشونت نیح در عبارت لحن که از ییها نمونه موارد نیا و شود ینم جادیا یرییتغ

 نیف یهاکلبر داستان خالصه -1

 امیا . کنید  یمی  قبیول  یفرزنید  بیه  را او کوکیار ین و مهربان یا خانواده سرانجام اما است، آواره و قیناال یمرد پسر  نیف یهاکلبر

 بیه  و دزد یمی  را او و باشید  داشته یراحت یزندگ او گذارد ینم اند، کرده دایپ جو غار در تام و او که است ییطالها دنبال به که پدرش

 کیی  میجی  امیا  رساند، یم یا رهیجز به را خودش کرده دایپ که یقیقا با و کند یم فرار هاک. برد یم ینویلیا سواحل در یمتروک کلبه

 آنهیا . بفروشید  بیرده  عنیوان  بیه  را او خواهد یم شیکارفرما و کرده فرار هم او چون برده پناه رهیجز نیهم به هم مهربان پوست اهیس

 گررایهمید  دوبیاره  ریسیا  وتیام  هیاگ . شیوند  یمی  ریدسیتگ  امیا  برسانند، باشد مخالف یدار برده با که یالتیا به را خودشان خواهند یم

 شیراآزمیا  یمختلف یها وراه ندکن یم میج یآزاد یبرا یادیز تالش آنها. دهند نجات را میج تا کنند یم یسع هم کمک نندوبهیب یم

 و برود سرخپوستان انیم به ردیگ یم میتصم و آورد یم دست به را اش یآزاد هم میوج  گردد یبازم مدرسه به هاک سرانجام. کنند یم

 .کند یزندگ آنها با

 نیف یهاکلبر داستان در خشونت یبررس 1-4

 یافیراد  جمله از و است یالابال و ساده یمرد و بود الخمر ائمد و یالکل یمرد او. است داستان تیشخص نیتر یشق هاک، پدر

 را هاک اعمالش با و ستین یمنطق شیبرخوردها در اما کند یم تالش هاگ آوردن دست به یبرا او. شود یم نیخشمگ زود که است

 و یالکلی  میواد  بیه  وا ادیی اعت و اوسیت  یوجیود  تیشخصی  از ییجز ییگو ناسزا و فحش و. دهد یم قرار یروح و یجسم شکنجه در

 .گذارد یم یادیز اثر او یاصول ریبررفتارغ مناسب، شغل نداشتن و یکاریب

 کودک هیعل یجسم خشونت 1-1

 ناسزا و کتک 1-1-4

 کبیود  و اهیسی  را وبدنش زند یم کتک را فرزندشهابار. کند ینم گذار فرو یزیچ ناسزا و کتک از فرزندش به نسبت هاک پدر

 .کند یم
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 یبعضی  هاگ. شود یم تکرار عادت صورت بهۀ وگا یفحاش و نیتوه با است همراه رفتار نیوا. دارد خشن و مختز یرفتار پدر

 .نخورد شالق ازش تا بدهد پدرش به که گرفت یم قرض یدالر چند تاچر یقاض از مواقع

 بعید  روز و شیدم  یم میج مدرسه از شدم، یم کالفه وقت هر. کنم تحملش توانستم کم کم اما آمد یم بدم مدرسه از اولش»

 (4944:93 کنز،ید) «.آمدم یم سرحال و م خورد یم کتک فصل کی

 (33:همان) «.بود شده اهیس میجا همه. نداشتم را طاقتش گرید من و شد ادیز میبابا بزن دست کم کم اما»

 فرار به منجر شکنجه 1-1-1

 کتیک،  همچون یاعمال با هاک روان آزردن با پدر. است او به نسبت پدر ییاعتنا یب کند یم جیته فرار یبرا را هاک که آنچه

 نیی ا از ییرها راه تنها هاک و است کرده دیام نا و ناراحت شدت به را او کلبه، در او کردن یزندان و گفتن ناسزا ه،یتنب د،یتهد ر،یتحق

 کاذب قتل نقشه کی با و فتندین دنبالش شهیهم یبرا گرید پدرش و وهیب که کند یکار که ردیگ یم میتصم و. داند یم فرار را وضع

 .بردارند آزارش از دست و شوند خسته او نعش گشتن از و شده کشته او که کنند فکر همه

 یبرمی  را رودخانه زیگر نیا یبرا و زندیگر یم کرده لیتحم ها آن بر اجتماع که ییها یبردگ ریزنج از کدام هر میج همراه او

 .گردد یم غرق ایدر در و شود یم ریسراز ایدر یسو به شیخو مصب ودر. ندارد ینیمع نیآغاز نقطه که یا رودخانه. نندیگز

 رودخانیه  وسیط  بیه  را خیودم  زنیان  پیارو  بعید  و رفیتم  یمین و لیما دو. رفتم یم آب انیجر با بعد قهیدق کی. نکردم معطل»

 گذاشیتم  و دمیکشی  دراز بلم کف بزنند، صدا و ندیبب مرا مردم بود ممکن و گذشتم یم یکشت بندرگاه جلو از یزود به چون. دمیکش

 (11:همان) «.برود بلم

 فرار به خواهد، یم خود که آنگونه ستن،یز یبرا مناسبۀ را انتخاب دنبال به هاک که شودیم باعث زیآم ریتحق یهاکنش نیا

 .دارد یم وا

 کردن یزندان 1-1-9

 فکیر  مبیادا  کیه  شیود  یم یزندان جنگل در کلبه کی داخل درشپ توسط خورد یم مفصل کتک یسر چند نکهیازا بعد هاک

 تیوضع نیا از تا کرد یم تالش همواره و. کرد یم یدیناام و اسی و یسرخوردگ احساس پدرش رفتار نیا از هاک. زند سرش به فرار

 .شود آزاد

 شیب  و کیرد  یمی  قفل همش هم را کلبه در. کنم فرار دستش از توانستم ینم اصال. داشت یم نگه خودش شیپ شهیهم مرا»

 (33:همان) «.گذاشت یم رشیز را دیکل

 (33:همان) «.رفت و کرد حبس مرا روز سه بار کی کرد یم حبس کلبه در مرا و رونیب رفت یم هم ادیز»

 کودک هیعل یروان خشونت 1-9

  ریتحق 1-9-4

 ۀکلی  سیرو  شدن دایپ با. شود یحساب آدم کی «دوگالس وهیب» ۀخان در بود کینزد یحت و بود یمعمول ۀبچ پسر کی که هاک

 یم یریگ جلو مدرسه به او رفتن از و برود مدرسه به خواهد یم او چرا که ردیگ یم قرار سرزنش و ریتحق مورد مرتب اش یالکل پدر

 .کند
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 کیه  خواهید  یمی   او و. دهد یم قرار یروان و یروح ریتحق مورد را او ،یعاطف احساسات به توجه بدون و هاک یابزار نگاه با پدر

 .نباشد شتریب او از گردن سرو کی و. باشد سواد یب خودش مثل هم هاک

 هیم  سیواد  بیا  نید یگو یمی . کنم یم یچیق را نوکت من اما شده، دراز زبانت بودم دور ازت یوقت از! موقوف یفضول: گفت پدر»

 چیه  تورا. آورم یم در ات کله از را سواد من اما. نداره ادسو بابات چون نه؟ یبابات از بهتر یکرد فکر. یسیوبنو یبخوان یتوان یم یشد

 (4944:41 کنز،ید) «؟یشو سواد با گفت یک ها؟ خوردن گه نیا به

 دیتهد 1-9-1

 را پولها که خواهد یم  او از کتک  و دیتهد و فحش با و ردیگ یم «داگالس وهیب» از را او هاک، ثروت تصاحب یبرا هاک پدر

 دو هیر  وههیب و یقاض و ردیبگ را پولها خواهد یم قانون زور با او و است تاچر یقاض دست پولها که دیگو یم هاک یول دهد لشیتحو

 .دهند نجات پدرش زیآم خشونت و خشن یرفتارها همه نیا ریز از هاک و شوند هاک میق دادگاه قیطر از که اند تالش در

 یمی  را اطوارهیا  ادا نیی ا. میگو یم چه کن گاین. داشت برم شک د،گفتن بهم یوقت .یبخوان یتوان یم. طور نیا پس: گفت پدر»

 (43:همان) «.یدار کتک فصل کی نمتیبب مدرسه آن بر و دور باز اگر. پسر آقا متیپا یم من کنار، یگذار

 (32:همان) «.شود کبود تنم تا زند یم شالقم قدر آن نکنم جور پول کم کی شیبرا اگر»: گفت پدر

  یماعاجت یفشارها 1-9-9

 و دارد نیام  «واسیتون  سیمی » کیه  دوگالس وهیب خواهر یهاۀ ن و امر از هاک چگونه که میکن یم مشاهده داستان از یجا در

 و افتیاده  جیانش  بیه  امیالء  کتیاب  کیی  بیا  خانم نیا که دیگو یم و کند یم تیشکا و گله. کند یزندگ خواهرش شیپ بود آمده تازه

 .شد یم کالفه او که دهد یم ریگ او به قدر آن و. دهد یم تذکر میدا چون درآورده، را عرقش

 قوس و کش جور نیا یهاکلبر»: دیگو یم هم بعد «.نیبش راست نزن وول جور نیا یهاکلبر» ای «نیزم بزار پاتو ،یهاکلبر»

 (46:همان) «؟یندار ادب مگه تو... نرو

 .باشد زادهآ و شود خالص یاجتماعی فشارها دست کندواز یخواهدآزادزندگ یم هاک

 از یکی ی و کنید  انیی طغ جامعه هیعل خواهد یم و دهد یم آزار را معصومش و پاک روح ،یروح یخشونتها و بندها و دیق نیا

 کیه  یفرهنگی  شیکاف  بیه  توجیه  با است، یپوست اهیس فرد که میج با یدوست ای «پوره و پاره» و ژنده لباس دنیپوش انشیطغ مظاهر

 یانیداز  راه ای و. کردند ینم ازدواج و شدند ینم دوست پوستها اهیس با دهایسف و داشت وجود زمان آن جامعه در دیسف و اهیس انیم

 نیی ا بیا  و سیند ینو یمی  خون با را خود یها نام و داشت شرکت آن در هم پوست اهیس میج که «ریسا تام دسته» نام به دزدها دسته

 در چون. ندارند کایآمر جامعه و تر بزرگ یارزشها به یکار خود، صومانهمع یایدن در ها آن که دهند یم نشان بزرگترها به خود کار

 .دارند فرق پوستشان ظاهر و دانند یم خون کی از و نژاد کی از را همگان و ندارد معنا رنگ آنها یایدن

« .زدم انگشیت  ورقیه  یرو هیم [  هیاک ]  مین  کننید،  امضیاء  خونشیان  با تا زدند انگشتمان به سنجاق کی کدام هر وقت آن»

 (26:همان)

 تیی امن و یزنیدگ  حیق  داسیتان  نیا در. است شده شروع «ینابرابر» از عموماً ،یاجتماع ینهادها در زیآم خشونت یها کنش

 .شود یم نقص مردستون خانم و هاک پدر همچون ییپوستها دیسف توسط پوست اهیس میج و هاگ یاجتماع

 ضیتبع 1-9-1
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 کیا یآمر جامعیه  در. اسیت  پوستان اهیس و پوستان دیسف نیب ضیتبع شود، یم دهید انرم نیا در که ییخشونتها از گرید یکی

 یم داده دستور او به یکار هر تا است آماده «جن» مانند گرید یسو از و است انزجار و تنفر مورد «جن» مانند و مترود پوست اهیس

 .باشد پوستان دیسف برده و دهد انجام فوراً شود

 یمی  بسیابد،  را یآهن حلقه ای کهنه چراغ اون که یکس هر: دیگو یم تام «کنه؟ یم حاضر رو ها جن نیا یک» پرسد یم هاک

 (4944:91 کنز،ید. )بکنند شیبرا دیبگو بهشان یکار هر تا کند حاضر را بهتران ما از توانند

 ن،یعالءالد مانند است یفکا فقط باشد، زر و زور و قدرت صاحب که پوست دیسف ییکایآمر هر که است نیا منظور جا نیا در

 یحتی . دهید  انجیام  دیبگو ارباب که را یکار هر برده کی مانند پوست، اهیس ای «جن» گاه آن و کند لمس دست با را شیجادو چراغ

 .باشند داشته طول فرسنگ ده که باشد الماس قصر کی ساختن کار آن اگر

 چرا شود، ینم حاضر یجن سابد یم را آن هر و کند یم دایپ یآهن حلقه کی و کهنه یحلب چراغ کی هاک گر،ید روز سه دو

 کنید،  یدوسیت  او بیا  ستین حاضر چکسیه که است، کایآمر جامعه مطرود آواره، کی او بلکه ست،ین مدار زور پوست دیسف کی او که

 یدار هیسیرما  یهاخشونت ریشمش ،یآزاد مشعل یجا به شیآزاد مجسمه که ستمگر جامعه همان از شده رانده بخت اهیس میج مگر

 .یشو خفه که دهد یم فشار را تیگلو چنان ،یباش نداشته هیسرما و قدرت پول، آن در اگر که یا جامعه دارد؛ دست به را

 و بیود  تینش  یعیال  یهیا  لبیاس  و دیسیف  یلیخ راهنیپ که نجایا بود وآمدهیآزادازاوها اهیکاکاس کی. محضراست دولتش آره»

 و کنید  صیحبت  اسیت  بلید  را یزبیان  نوع هر است، دانشگاه استاد گفتند یم بود؟ چکاره یکن یم کرف. داشت هم طال ریزنج و ساعت

 (64:همان) «رود؟ یم کجا دارد ما مملکت نیبب. بدهد یرأ تواند یم خودش شهر در گفتند یم نیا از بدتر تازه.داند یم زیچ همه

 از را میردم  بچیه،  کیه  کیا یآمر دادگیاه  از: کنید  یمی  کایآمر جامعه، از انتقاد به شروع یمفصل مشروب خوردن از پس هاک پدر

 کار هاک فرزندش گذارند ینم و کشند یم باال را ثروتش دالر هزار شش او دهیعق به که تاچر، یقاض کار تا گرفته ردیگ یم دستشان

 است دانشگاه استاد و دارد یبخو پوشش که است ییکایآمر پوست اهیس کی انتقادش زیت لبه و. ردیبگ را بالشش ریز یریپ سر و کند

 اهیسی  کی از باالتر گردن و سر کی را خود است جامعه انگل و الخمر میدا و سواد یب یعام پوست دیسف کی که او و دارد یرا حق و

 پیدر  نچیو  یانگل و دهیفا یب افراد فکر، طرز نیا و شود دانشگاه استاد توانسته تا دهیکش یادیز زحمات که داند یم ییکایآمر پوست

 بیا  و هسیتند  و بیوده  شیه یهم افیراد  لیی قب نیی ا و کنید  یم ادی کایآمر پوست نیرنگ قشر از هیکنا و طعنه تمسخر، با که است، هاک

 .کنند یم وارد افراد بر یروان و یروح و یجسم یخشونتها همواره خود یگفتارها و برخوردها

 رنگ وجود با که رسد یم باور نیا به جیتدر به. دارد یبرتر و لتیفض احساس میج به نسبت ابتدا در پدرش مانند هم هاک و

 دیی با که را یدوست رفتار و جنگد یم آموخته عمر همه در آنچه با نیف یهاکلبر بیترت نیا به. دارند هم به یادیز شباهت پوستشان

 یدوسیت  دو آنها نیب و گذارد یم کنار میج با یدوست یبرا را ها دیق تمام که رود یم شیپ آنجا تا و آموزد یم باشد داشته اهانیس با

 .شود ینم دهید پرستانه نژاد یرفتارها و یاحترام یب و خشونت شانیرفتارها در گرید و ردیگ یم شکل یواقع

 جامعه از ترس 1-9-0

 یمی  هیاک  و زننید  یمی  گپ و خورد یم شام «کلک»یرو میج همراه و رود یم رودخانه به جامعه جهنم از فرار از پس هاک

 (4944:933 کنز،ید) «.است ترسناک و شلوغ گرید یجاها. ستین کلک از بهتر جا چیه ایدن نیا تو»: دیوگ

 باعیث  شیود  یم وارد میج و هاک بر انیاطراف طرف از که یروح و یاجتماع یفشارها و تیامن عدم نیف یهاکلبر داستان در

 او نینماد بصورت تواند یم رودخانه باشد، نداشته یواقع مادر هاک، دمانن یکس یوقت رایز ببرند، پناه رودخانه به ترس از ها آن شده

 .ردیبگ آغوش در را
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 گیری هجینت

 مورد ساختار کی همچون را اثر و دیشیاند اثر یینها ریتاث به دیبا دارند، مشخص شیب و کم یمخاطبان که کودکان اتیادب در 

 یمی  جیاد یا کیودک  در ینفرت و تأسف چنان گاه بلکه انجامد، ینم یورز خشونت حس جیترو به خشونت طرح لزوماً. داد قرار یبررس

 .سازد یم زاریب خشونت رااز او که. کند

 ریسیا  و مدرسیه  خیانواده،  در خشیونت  سرچشیمه  کودکیان  هیعل بزرگسال، یداستان یها تیشخص زیآم خشونت یها کنش

 جانیب  از یریپیذ  اطاعیت  و ترهیا  بزرگ طرف از باال از لیتحم ترها، بزرگ سلطه تحت لیمتقا کنش نیا و. است یاجتماع ینهادها

 مشیاهدات  اسیاس  بر کودکان.  هستند خشونت یاصل انیقربان کودکان نوجوان، و کودک یها داستان در و است استوار ترها کوچک

 و گذارنید  یمی  متقابیل  ریتیاث  هیم  بر و کند یم تیسرا گرید قطب به یقطب از ،یخشونت یالگوها نیا و. رندیگ یم الگو عیوقا از خود

 ذهین  در را الگوهیا  نیی ا ایی  داده یتسیر  هیا  آن بیه  را خشونت یالگو نیا مخاطبانش، با یاجتماع متقابل کنش در داستان سرانجام،

 .کند یم تیتقو خود مخاطب

 و رددا یمی  بیر  پیرده  معاصیر  اجتمیاع  در شیده  یقربان کودکان یها رنج از نوجوان، و کودک یها داستان در خشونت یبررس

 قیرار  یروحی  و یجسیم  آزار مورد اجتماع و مدرسه ای خانواده طیمح در و هستند یفرهنگ و یاجتماع یها مهارت فاقد که یکودکان

 .باشند داشته یاطالع خود حقوق از که نیا بدون. رندیگ یم

 کیه  هسیتند  اجتمیاع  رد خیود  ندگانینما از پیت کی کدام هر نیف یهاکلبر خانه، بافیقال یها بچه یداستان یها تیشخص

 نیتیوه  یرفتارهیا  ض،یتبعی  فقیر،  اسیتفاده،  سوء ت،یاذ و آزار ،یپرست نژاد ها، یعدالت یب و هاۀ توج یب از یناش یها خشونت یقربان

 .شوند یم جامعه بر حاکم نیقوان و یعاطف زیآم

. اسیت  کیا یآمر یجنیوب  یها التیا امعهج به یا گزنده انتقاد است نیتوا مارک اثر نیماندگارتر که «نیف یهاکلبر» یماجرا ای

 ریی ز را جامعیه  در یاصیل  یباورها همه ،یداخل بعدازجنگ یکایآمر از دیجد نسل ندهینما عنوان به داستان نیا در یهاکلبر واقع در

. بالید  یمی  خود بودن «آزاد نیسرزم» به که است یکشور در تناقص نیتر مهم و نیترۀ یبد یپرست نژاد ان،یم نیا در. برد یم سوال

 نیه یزم «میجی » نیام  بیه  یا بیرده  با او کردن همرا و «نیف یهاکلبر» نام به یریفق و ولگرد قهرمان خلق با رمان نیا در نیتوا مارک

 و دهید  یم انعکاس را آنان هیعل خشونت و اجتماع انیقربان سرنوشت او. کرد فراهم جامعه اتیاخالق و مقدسات از فرار یبرا را یاصل

 .دید او آثار در توان یم را جامعه یجمع روان یها حهیال نیتر داشته پنهان

 و کنید  یمی  اقیدام  موانع، مقابل در – یداستان نوجوان و کودک_ یبررس مورد یها داستان یمحور تیشخص نکهیا رغم یعل

 نقیش » چیون  ییها امیپ یبررس مورد یها داستان مدار در اما کند، مقابله بزرگساالنه زیآم خشونت یها کنش با ینوع به کوشد یم

 و گفتگو یخال یجا» ،یاجتماع ینهادها ریسا و مدرسه خانواده، در مراتب سلسله ریناپذ نفوذ ساخت در ،«خانواده در پدر مآبانه میق

 گرچیه  آثیار  نیی ا در و کنند یم تیتقو را نوجوان و کودک ذهن در شده حک یها «تابو» ینوع به« ...و مدرسه خانواده، در مشورت

 بیه  آن هیی کر چهیره  و. انید  داده تیوضع نیا از خبر فقط و ستندین نیچن واقع در اما باشند، خشونت مروج اول نگاه در است نممک

 ایی دن جوامیع  یتمام در کودکان از یکش بهره و یانگار سهل نیچن هم ،یروح و یجسم آزار چگونه که. شود یم داده نشان خواننده

 .دارد وجود
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 بسامد خشونت روحی وجسمی درداستانهای کودک ونوجوان  :4 ستونی شماره نمودار

 

 بافخانهیقال یها بچه درداستان یوروح یجسم خشونت: 2 شماره نمودار

 

 خشونت جسمی وروحی داستان هاکلبری فین: 9نمودار شماره
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 مآخذ منابع و

 .رشد: شناسی اجتماعی،  ترجمه حسین شکرکن، تهران، روانپرخاشگری غریزی، (4941)ارنسون، الیوت

 .انتشارات امیرکبیر: ، ترجمه محسن سلیمانی، تهرانهاکلبری فین، (4944)دیکنز، چارلز

 .پژوهشکده راهبردی: تهران ،، ترجمه علی مرشدی زادهچرا انسان ها شورش می کنند، (4911)رابرت گر، تد

 . کتاب سحاب: ، چاپ چهارم، تهرانهای قالیباف خانهبچه، (4911) هوشنگ ،یمانکر یمراد

 .نیزر: تهران ،یستیبهز یشناسروان ،(4913)حجت ان،یشاپور ،یمعان

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

