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سنی های تصویری منتخب )گروهـ  های داستانیدر کتاب یشگردهای تمرکززدای

 فارسی و عربی یالف و ب( بررسی تطبیق

  
ای هگیری از ظرفیتهای تصویری، با بهرههدف پژوهشِ حاضر، شناسایی و بررسیِ شگردهایی است که در داستان

زبانی، ادبی و هنری، موجبِ تمرکززدایِی مخاطب شده و ذوِق ادبی و درِک هنری و خالقیِت وی را در ادبیات ارتقا 

یابی به این هدف، نخست، شگردهای تمرکززداییِ کشف شده براساِس معیارهای نقدِ متن، برای دستبخشند. می

ای از مسیرِ تحقِق پژوهش شکل گرفت. در ادامه، وارهمند شدند؛ و طرحتصویر، و همبستگِی متن و تصویر، نظام

های صورت گرفته، کاویاز آن و طیِ ژرفهای تصویری مورد واکاوی قرار گرفتند. پس واره، داستانبراساسِ این طرح

واره، کشف شده و به بنایِ این طرح افزوده شد. در شگردهای جدیدی براساسِ معیارهای گنجانده نشده در طرح

های زبانی و ادبی بررسی شود. این پژوهش دریافت بریِ شگردهای تمرکززدا از ظرفیتپایان تالش شد میزانِ بهره

و ادبی،  های زبانیو عربی در به کارگیرِی شگردهای تمرکززدایی بیش از پرداختن به ویژگیکه نویسندگان فارسی 

انگیزِ ادبیات و زبان در های شگفتکنند. در حقیقت پرداختن به ظرفیتهای ذهنی و بصری توجه میبه ویژگی

-هایی در به کارگیریِ ظرفیتشتقویتِ مهارتِ تمرکززدایی تا حدی مغفول مانده است. با وجودِ این، نویسندگان تال

اند که معرفی و بازشناسِی این شگردها در پژوهشِ حاضر، های زبانی و ادبی در تقویِت ویژگِی تمرکززدایی داشته

ویی، گگردد. برخی از این شگردها عبارتند از: تکها میگیری از آنموجبِ تقویت و توجهِ افزونِ نویسندگان به بهره

ناس و سجع(، تأکید، ضرباهنگ، تکرار، کارکردِ تشبیه، طرد و عکس، ایهام تناسب و تمثیل. همانندیِ لفظی )ج

 های عربی مشاهده شد.های فارسی بیش از کتابرویکردِ ادبی و زبانی به ویژگِی تمرکززدایی در کتاب

 ی.ی و عربهای داستانی تصویری، ادبیات کودک، بررسی تطبیقیِ فارستمرکززدایی، کتاب ها:کلید واژه

 


