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 های بازنمود خشونت در پنج رمان برگزيده نوجوانشیوه

 

است که کودکان مسائل مختلف  ساختن انسان و جامعه است. از طریق این نوع ادبیاتهدف اصلی ادبیات کودکان 

های کودک و کنند. در داستانبینند و تجربه کسب میهای گوناگون رویارویی با آنها را میشناسند و راهرا می

ی خشونت است. در ها مسألهترین و چشمگیرترین آنخورد که یکی از مهمنوجوان موضوعات مختلفی به چشم می

های داستانی خشونت آمیز، تصویر سازی نویسنده از خشونت در این پژوهش شخصیت و شخصیت پردازی، کنش

های زبانی و کالمی توسط ها با موضوع خشونت و میزان کاربرد خشونتداستان، عناصر کالمی و زبانی داستان

دختره ، خانههای قالیبافبچههای خشونت در رمان های داستانی و میزان پرداخت داستانی ادبی موضوعشخصیت
بررسی و تحلیل شده است. روش پژوهش حاضر،  هستی،و  الالیی برای دختر مرده، من نوکر بابا نیستم، خل و چل

ر این ها ددهد که شخصیت. نتایج نشان میاست ایتحلیل محتوای کیفی با استفاده از ابزار گردآوردی کتابخانه

های شوند. در رمان بچههای ایستا و پویا تقسیم میهای اصلی و فرعی و شخصیته چند دسته شخصیتپنج رمان ب

پردازی ی شخصیتی شخصیت پردازی غیر مستقیم و در چهار رمان دیگر از هر دو شیوهخانه از شیوهقالیباف

زیکی، ی خشونت فیها به پنج حوزهکار رفته در این داستانهای بهشود. خشونتمستقیم و غیر مستقیم استفاده می

ن شوند. بیشترین میزاخشونت روانی ـ زبانی، خشونت اقتصادی، خشونت جنسی و خشونت اجتماعی تقسیم می

شود. قربانیان خشونت بیشتر کودکان، ی خشونت روانی ـ زبانی و خشونت فیزیکی دیده میخشونت در دو حوزه

فقر و درآمد کم خانواده، بیکاری  ها،بوجود آورنده خشونت در این رمان لباشند. از جمله عوامزنان و دختران می

باشند و از های اجتماعی میپدر، تحصیالت کم، موقعیت اجتماعی انزوا طلبانه خانواده، فشارهای روانی و بحران

دختران از خانه گیری و افسردگی و فرار مهمترین پیامدهای خشونت در این پنج رمان، اقدام به خودکشی، گوشه

 است.
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