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 های تصويری داستانی برگزيده ايرانی و خارجی کودکانبررسی انواع زمینه در کتاب

 

های تصویری داستانی برگزیده این پژوهش برآن است که زمینه، انواع آن و رابطه زمینه متن و تصویر را در کتاب 

نظران ادبیات کودک، ها که با نظر صاحبایرانی و خارجی، واکاوی و مقایسه کند. پژوهشگر در واکاوی این نمونه

ر، جلد و کل داستان توجه دارد. پژوهش پیش رو بر پایه نظریه اند، به واژه، جمله، پاراگراف، متن، تصویگزینش شده

است. بنابراین در کنار تر باز گذاشته(، بنا شده اما راه را برای گشایش افقی تازه2006نیکوالیوا و کارول اسکات )

حتوای م رویکرد توصیفی تفسیری به رویکرد تفسیری تجریدی نیز نزدیک شده و در بررسی آثار، هر دو راه تحلیل

های فتهاست. یاتری نیز دست یافتهکارهای تازهاست و بدین ترتیب به راهکیفی )قیاسی و استقرایی( را پیموده

شتر های خارجی بیپژوهش نشان داد، زمینه نقش بسیار موثری در گسترش و پیشبرد داستان دارد. زمینه در کتاب

ها، دین عملکرد )گسترش طرح داستان، شرکت در کشمکشتر است و گاهی یک زمینه تصویری چنیافتهو توسعه

ها را ها شده و دنیای ذهنی آنها وارد ذهن شخصیتچنین زمینه در این کتابالقای ژانر داستان و ....( دارد. هم

 تر است و یا زمینه تصویری، آنچه را که متنهای ایرانی ساده و کاهشیاست. حال آنکه زمینه در کتابترسیم کرده

رای های خارجی از زمینه بکند. این نتیجه بیانگر این است که کتاببیان کرده، با جزئیات بیشتری ترسیم می

نمایش نوع نگاه کودک به دنیای اطراف و ذهنیات او، گسترش طرح داستان، القای ژانر داستان، نشان دادن 

های ایرانی بیشتر به شخصیت و اند اما کتابتر ساختههایی گستردهاند و زمینهایدئولوژی و... استفاده کرده

 اند.اند و از نقش زمینه غافل ماندهپردازی داستانی پرداختهشخصیت

 

 های تصویری داستانیزمینه، تصویر، متن، کتاب ها:کلید واژه

 

 


