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اي از  دههاي زندگی امام علی (ع) (با تکیه بر گزی بررسی ساختاري و محتوایی داستان

  ي هشتاد) هاي سنی الف، ب و ج) در دهه هاي کودك و نوجوان (گروه داستان
  

دهند؛  ي آن جامعه را تشکیل میند که نسل فرداا مند هر جامعه هاي ارزش ایهکودکان و نوجوانان سرم
حتوایی بررسی ساختاري و مهدف از انجام پژوهش حاضر،  رو پرورش و تربیت آنان بسیار اهمیت دارد. ازاین

  ي هشتاد است.  هاي سنی الف، ب و ج در دهه هاي زندگی امام علی (ع) در گروه اي از داستان گزیده
د. شو ي پژوهش بیان می ي مسأله اي درباره صل است. در فصل اول، ابتدا مقدمهاین پژوهش شامل پنج ف

ان این فصل نیز برخی گردند. در پای هاي پژوهش مطرح می رورت، اهداف، پیشینه، روش و پرسشسپس ض
شود. در  مبانی نظري پژوهش توضیح داده می شوند. در فصل دوم، اهیم موجود در پژوهش تعریف میمف

ي تحلیل محتواي قیاسی  به شیوه از زندگی امام علی (ع) فصل سوم، سی کتاب شامل چهل و هفت داستان
و مطابقت تاریخی  ي محورهاي ساختار، عناصر داستان، محورهاي محتوا جنبه از چهارو با رویکرد کیفی، 

  شود. هش به صورت جداگانه پاسخ داده میدر فصل چهارم نیز به پنج پرسش پژو اند. بررسی شده
هاي نامأنوس و مشکل براي  ي بیان تاریخی صرف، وجود واژه نتایج پژوهش نشان داد که شیوه

و ي ساختار  ها در زمینه ي داستان مشکل عمده پنجمنابع،  بیانو عدم  تاري، نیاز اثر به ویراسخوانندگان
نبودن مفاهیم ارائه شده براي مخاطبان، عدم تحریک حس کنجکاوي و افزایش سواد مذهبی بیش  درك قابل

شود تمام نویسندگان  ها بودند. پیشنهاد می ي محتواي داستان ان مذهبی، سه مشکل عمده در زمینهاز ایم
  هاي خود بهره بگیرند.  می از نتایج این پژوهش در داستاناگر

  
هاي دینی، حضرت  داستان ،هاي سنی، نقد و بررسی دبیات دینی، کودك و نوجوان، گروهکلیدي: ا واژگان

  ي هشتاد. علی (ع)، دهه
 

 


