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هاي گري مقولهتربيتي و شگردهاي جلوهبررسي تطبيقي مباني فلسفي

 هاي فارسي و انگليسي كودكدر داستان "اقتدار و آزادي"

. استت کودک ادبيات هم و تربيتوتعليم در مطرح اساسي مسائل جمله از بزرگسال اقتدار و کودک آزادي بحث چکيده :

هتاي در داستتا  "اقتتدار و آزادي"هتاي گري مقولتهتربيتي و شگردهاي جلوهفيهدف تحقيق حاضر بررسي تطبيقي مباني فلس

فارسي و انگليسي به دقت  برجسته تصويريهاي داستانيفارسي و انگليسي کودک بوده است. براي دستيابي به اين هدف، کتاب

تعيين شتود. محقتق در  "اقتدار و آزادي"هاي رفته توسط مؤلفا  آثار در تحقق بخشيد  به مقولهکارواکاوي شد تا شگردهاي به

هتا را بتا هتم و تحليل مجزاي آثار فارسي و انگليسي، نوع شگردهاي يادشده و شيوه استتفاده از آ  اين پژوهش پس از بررسي

هتاي تربيتي مؤلفا  به رابطه اقتتدار و آزادي را تعيتين نمتوده استت. داستتا مقايسه کرده است و همچنين رويکردهاي فلسفي

تصويري انگليسي منتخب توسط چند تن از متخصصا  داستاني 01تصويري فارسي و داستاني 01بررسي شده در اين پژوهش 

ادبيات کودک و نوجوا  بود که با روش تحليل محتواي کيفي قياسي و روش تحليل محتتواي کيفتي استتقرايي تحليتل شتدند. 

هاي فارسي و انگليسي، بته ميتزا  زيتادي از شتگردها و تصويريگروه داستانيدهد که در هر دو تحليل و بررسي آثار نشا  مي

رنگ باز، زاويه ديد سوم شتخ،، پنها ، پي بخش استفاده شده است. از ميا  شگردهاي موجود، درونمايهعناصر داستاني رهايي

 پردازي غيرمستقيم و شگردهاي غلبهپيچيده، توانمند و پويا و شخصيت يهاتياز شخص يريگچندصدايي در متن و تصوير، بهره

کل و دانتاي کتل محتدود و اول  يديد دانا بخش هستند و در مقابل، درونمايه آشکار، زاويهتصوير بر متن و تمرکززدايي، رهايي

پتردازي مستتقيم يتا و شخصتيترتوانمنتد و غيرپويستاده، غ يهتاتياز شخص يريگصدايي در متن و تصوير، بهرهشخ،، تك

ها متفتاوت استت. از شتگردهاي تمرکززدايتي بته بخشي يا اقتدارگرا بود  در برخي از آ اقتدارگرا هستند که البته ميزا  رهايي

نويستي، واژهتتك يهتاي فارستي و انگليستي استتفاده شتده استت. کشتا شتگردهاتصتويريميزا  متفاوت در تمام داستتاني

عنتوا  بته ير جهت ختط نوشتتارييمختلا در متن و تغ يهاها و فونتها، رنگاز شکل يريگ، بهرهيسينوه، وارونيسينومورب

 هاي ويژه اين پژوهش است.تمرکززدا، ازجمله يافته ييشگردها

انگليستي، هاي هاي فارسي و سه داستا  از داستا دهد که در دو داستا  از داستا ها نيز نشا  ميتربيتي داستا تحليل فلسفي

هاي فارستي و انگليستي داستا  است و در بقيه "ابتدا اقتدار و سپس آزادي" اقتدار و آزادي از نوع رابطه رويکرد مؤلا به رابطه

هتاي عنوا  الگوي مطلوب جهت تتلليا و يتا نقتد و بررستي کتتابوجود دارد. درپايا  الگوي فرايندمدار به "ديالکتيك" رابطه

 شود.تربيتي، معرفي ميا نگاهي فلسفيتصويري بداستاني

 تصويريهاي داستانيتربيتي، کتابادبيات کودک، ادبيات کودک، اقتدار، آزادي، مباني فلسفي فلسفه كلمات كليدي:


