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 (های سنی الف، ب و جهای برگزیده دینی کودک فارسی و انگلیسی)گروهبررسی تطبیقی داستان

 

 های برگزیده دینی کودک فارسی و انگلیسی شکل گرفتهمنظور بررسی و مقایسه تطبیقی داستاناین پژوهش به

 -جنس -های عناصر داستان، ارتباط متن و تصویر، خطهای این دو مجموعه در حوزهاست. با این هدف که کتاب

ار ترتیب نقاط ضعف و قوت هر یک آشکاینبه پیام دینی با هم مقایسه شوند تا یارائه یشکل ظاهری کتاب و شیوه

های گذشته، جا که در پژوهشبخش سایرین باشد. از آنهاست، الهامها برطرف گردد و اگر قوتی در آنشود. ضعف

است، این پژوهش در نظر دارد یک نگاه متفاوت در  شناسی در ادبیات دینی کودک صورت گرفتهبررسی و آسیب

دست آید. در این پژوهش چه ها بهند تا شاید با این روش راهی برای برطرف کردن کاستیاین حوزه را بررسی ک

شود، اما تفاوت موجود در مبانی ادیان مختلف نیز در نظر گرفته شده است.  به گفتن و چگونه گفتن بررسی می

ی انتخاب و ارزیابی داستان و مجموعه داستان انگلیس 7داستان و مجموعه داستان فارسی و  12همین منظور، 

 های انگلیسی بر مبنای ادیان مسیحیت و یهودیت است.های فارسی، بر مبنای دین اسالم و کتابشدند. کتاب

تحلیل محتوا انجام گرفته است.  یآید که به شیوهشمار می های کیفی بهپژوهش یاین پژوهش در دسته

وتحلیل تفسیری، تجزیه -ها با رویکرد توصیفیزد و دادهپرداها میقیاسی به بررسی کتاب یگر به شیوهپژوهش

 شوند.می

ها به چشم تر حوزههایی دارند. اما تفاوت در بیشها و تفاوتهای دو گروه، شباهتدهد کتابها نشان میبررسی

های انگلیسی برتری دارند. از طرفی دیگر عناصر داستان و در قسمت موضوع و زبان کتاب یخورد. در حوزهمی

های های ایرانی است. ارتباط متن و تصویر در کتابتر از داستانگرایانههای انگلیسی واقعها و فضای داستانشخصیت

یام دینی پ یارائه یها و شیوهتابجنس و شکل ک یتر است. این برتری در حوزهتصویری انگلیسی، قوی -داستانی

شود. گفتنی است در این موارد استثنا نیز وجود دارد، اما  این نتیجه از بررسی تمام موارد ها نیز دیده میدر آن

 دست آمده است.به
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