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 بررسی سفر در سهگانهی دوندهی هزارتو نوشتهی جیمز دشنر

 ول(ؤ علی اکرب زمانی )نویسنده مس

 ، ایراندانشگاه تهران، پردیس کیش، دانشجوی دکرتی زبان و ادبیات انگلیسی

 فریده پورگیو

 ایران شیراز، ،دانشگاه شیراز، ادبیات انگلیسیاستاد زبان و 

 مهسا هاشمی

 ، بوشهر، ایراندانشگاه خلیج فارس، استادیار زبان و ادبیات انگلیسی

 چکیده

های بسیار دور تا عرص شکوفایی تکنولوژی در قرن بیست و یکم حضور ها از زماناسطوره

ر بازار آخرالزمان که د یهدرون مایداشته اند و با رمان و فیلم و رسیال مطرح شده اند. 

جهانی را معطوف خود  یهتحسین و توج ای پیدا کرده، ونرش و کتاب اقبال گسرتده

ها به عنوان ها وجود دارد. این داستاندر اکرث اینگونه داستان ،ساخته است

 ثیرأ شوند. ادبیات نوجوان بسیار تحت تهای تخیلی نوشته میای از داستانزیرمجموعه

( 9022-9002جیمز دشرن ) یهنوشت هزارتوی هدوندگانه این ژانر قرار گرفته است. سه

شهر است که تقریبا متام قهرمانان آن مذکر هستند.  داستانی مشهور با مضمون پادآرمان

از پژوهش دشرن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف  یهگانسفر در سه در پژوهش حارض

 ،ل خواهد بودپجوزف کم سفر یهنظری یهبر پای مذکور یهگانهحارض تحلیل ماجرا در س

تا بررسی شود که آیا  ،شودکه از ابتدای جلد یک تا انتهای جلد سه مراحل آن شامل می

الگوی ای کهنهای اسطورهافتد ویژگیدر داستانی که در دنیای تخیلی آینده اتفاق می

های داستان در طی سفری که شخصیت شوداین پژوهش بیان می سفر نیز وجود دارد. در

 شوند. روبرو میبا تحول و دگرگونی  ،تو به آزادیاز هزار 

سوپژکتیویته  ؛فرهنگیمیان توهم ؛زخم حاصل از مهاجرتروان ؛دیاسپورا :واژگان کلیدی

 .سوزادگی ؛دیاسپوریک
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 خشونت فردی و خشونت عینی:

 انقالب به مثابه رهاییِ دیگری در نمایشنامه برده اثر لیروی جونز

  سوسن رحیمی بقاء

 تهران، ایراندانشجوی دکرتی زبان و ادبیات انگلیسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 ول(ؤ )نویسنده مس لیال برادران جمیلی

 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد، ایران

 چکیده

ی حارض در نظر دارد به بررسی مفاهیم خشونت فردی و خشونت عینی در پردازش همقال

امیری  ،لیروی جونز ثر( ا4691)برده انقالبی در منایشنامه ایدئولوژیکی  ساختار دیگری  

ی جامعه ی دیگری در سیطره( بپردازد. سیاهپوست به منزله4691-4141باراکا )

های حاصل از این زندگی در رشایط عدم حضور قوانین گیرد و آسیبسفیدپوست قرار می

ز ها خود را دور امدنی برابر با نابودی اهداف مرشوع و به حق سیاهپوستان است. آن

بینند و مشکالت فراوانی را در دنیای امپریالیستی تجربه ی خود میاصالت و ریشه

 جونز، حکایت مرد سیاهپوستی است که بر علیه خشونت فردی و اثر ،بردهمنایند. می

خیزد. این مقاله، بر روی کند و به مقابله برمیخشونت عینی سفیدپوستان انقالب می

مریکا آ های اجتامعی یت ایشان که منتج شده از قیامموضوعات هرن سیاهپوستان و هو

تحلیل  وژیژک  معطوف گردیده است. برای نیل به این منظور، از رویکرد است

، استفاده شده است. گشتهنظرات لکان بنا  یروانشناختی خشونت که بر پایه-ایدئولوژیک

ابزاری در راستای ترویج تحرکات انقالبی کالن در میان سیاهپوستان به  برده، یمنایشنامه

است. لیروی جونز،  شدهجهت افزایش اعتامد به نفس، دلگرمی، و خودآگاهی نژادی 

در  «اقتدار سیاهپوستان»سس گروه ؤ و م «تحرکات هرنی سیاهپوستان» بعنوان راهرب

هنگ و هرن و ادبیات سیاهپوستان به ثری در زمینه بازیافت فر ؤ های متالش 4691ی دهه

 های انقالبی خویش منوده است. مثابه ماموریت

-کایدئولوژی ؛دیگری انقالبی ؛دیگری ؛خشونت عینی ؛خشونت فردی :واژگان کلیدی

 روانشناختی.
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 نوشداروی نئولیبرال:

 تعبیه فضایی در رمان خورشیدی اثر ایان مکییون

 ول(ؤ )نویسنده مس سید محمد مرندی

 ، ایران، تهراناستاد ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران

 رامینزهره 

 ، ایران، دانشگاه تهران، تهرانانگلیسیدبیات ااستادیار 

 پورمحمدباقر شعبان

 ایران تهران، دانشجوی دکرتی ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران،

 چکیده

برانگیز علل تغییرات دلیل بازمنایی مناقشه هییون، ب، نوشته ایان مکخورشیدیرمان 

های بسیاری شده بحث سازینهزم اش برای این فاجعه جهانی،یشنهادیپحل اقلیمی و راه

و به  دهدمیمورد خوانش قرار تغییرات اقلیمی  منشأ دربارهرا رمان  نگرشاست. این مقاله 

پردازد. دامنه یمرسانجام شخصیت محوری داستان برای نجات زمین ارزیابی پروژه بی

ها و رویدادهای داستان محدود شخصیت دربارهبه توصیفات راوی  نوشتارمطالعاتی این 

دیوید هاروی، با خوانش موشکافانه رمان، بر  «تعبیه فضایی»شود. مقاله، با کمک ایده می

کند. این مترکز با این هدف شود مترکز میبافتاری که داستان در بسرت آن روایت می

و نشان دهد توضیح  به نام سیاره را مصنوع یمحیطگیرد تا دگردیسی زمین به صورت می

دستیابی به رضیب انتفاع باالتر و جریان آزاد رسمایه و کاالها  منظوربهکه این دگردیسی 

 از سویکند که پروژه تولید انرژی خورشیدی مقاله استدالل می ت.اس شده انجام

 سودنئولیربالیستی است برای جایگزینی شیوه تولید کم  یابتکار شخصیت اصلی داستان 

مدیریت و مواجه با دوره در جهت  داری و همچنیننظام رسمایه در با شیوه تولید پرسودتر

 بحرانی انباشت مازاد رسمایه و نه مصیبت گرمایش زمین.

؛ محیط مصنوع؛ داریرسمایهتعبیه فضایی؛ تغییرات اقلیمی؛  :واژگان کلیدی

 نئولیربالیسم.
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 شرور-شدن و بدن بدون عضو:

 تحلیل رمان ناپیدا اثر پل آستر از منظر ریزوآنالیز دلوز-گاتاری

  معین مرادی

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

 ول(ؤ )نویسنده مس ملکینارص 

 زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران دانشیار

 چکیده

متفکرین فرانسوی ژ یل دلوز و فلیکس گاتاری از منظر با توجه به نظریه ریزوم  حارض مقاله

 های اصلی خود درهای متضادی که پل آسرت برای شخصیتکند که نقشاستدالل می

ها در حال براساس دگرگونی در رفتارهای آن در نظر گرفته است ( 0202) ناپیدارمان 

گیرد و رفته دلوزی قرار می «شدن»تکامل هستند. در حالی که قهرمان داستان در فرآیند 

داستان به هیبتی رادیکال از یک بدن بدون  ضدقهرمانشود، رفته به یک رشور تبدیل می

نند مفهوم بدن بدون هایی هاماست تا رسنخآن  آید. از این رو این مطالعه برعضو در می

گاتاری در رمان بیابد. دلوز و گاتاری، مفاهیم شدن و بدن بدون عضو را در -عضو از دلوز

نقد دلوزی، شش اصل سازی کنند. به همین سبب، برای پیادهریزوم مطرح می ظریهنذیل 

پردازی و ردیابی در نقشه تباط، ناهمگنی، کرثت، انقطاع غیرداللتی،ریزوماتیک شامل ار 

های اصلی داستان، قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب، شخصیت بررسیرمان ناپیدا مورد 

گذارند، ضمن آن که خط روایی گرایانه خود را به منایش میگرایشات ریزوماتیکی و کوچ

شود. در نهایت، این مقاله از طریق اجرای نقد ریزوماتیک، داستان چندگانه می

 مثابهبه  –هستند  اجتامعی هنجارهای از رهایی هامنا که – را های رادیکالوشکنیقلمر 

 مناید. زندگی معارص آمریکایی معرفی می معضالتاصلی پل آسرت برای بازمنایی  شگرد

 .ناپیدارمان ؛ پل آسرت ؛قلمروزدایی ؛نقد ریزوماتیک ؛گاتاری ؛دلوز :واژگان کلیدی
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 اثر پیتر شفر  ستورانبررسی کارکرد عناصر متاتئاتر در نمایشنامه 

 ول(ؤ )نویسنده مس بخشعلیرضا فرح

 دانشگاه گیالن، رشت، ایران ،یدانشیار زبان و ادبیات انگلیس

  پورآمنه ابراهیم

 زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گیالن، رشت، ایرانکارشناس ارشد 

 چکیده

این مقاله بر آن است تا به منظور منایان ساخنت کارکرد عنارص متاتئاتر در ساختار کلی و 

اثر  پیرت شفر این منایشنامه را بررسی مناید. از این روی  ستورانمنایشنامه  مایهدرون

شده در این اثر های متاتئاری برگرفتهدر شگاند از: سواالت اصلی در این بررسی عبارت

های ساختاری و متاتیک این عنارص چه هستند؟ برای پاسخ دادن به این کدامند؟ کارکرد

ها، مقاله حارض ابتدا نگاهی خواهد داشت به مفاهیم اساسی مرتبط با مفهوم پرسش

د. مترکز اصلی این منایمی بررسی متاتئاتر و سپس این مفاهیم را در ساختار منایشنامه

ترین است، که دو منونه از مهم« حذف دیوار چهارم»و « منایشنامه در منایشنامه»جستار بر 

هایی در دهد که منایشنامهشوند. این پژوهش نشان میعنارص متاتئاتر در نظر گرفته می

ای های متاتئاتریتراز با ویژگیاند،که همگنجانده شده ستوارندرون ساختار روایی 

 «هامنایشنامه در منایشنامه». این اندشدهبرشمرده ریچارد هرنبی از سوی هستند که 

شوند و به عنوان منایشنامه در گیری دو الیه ساختاری کامال مجزا میباعث شکل

رنگ مده و همچنین تنوع پیآ های متاتئاتری بر تخیلی بودن روایت به منایش در منایشنامه

متاشاچیان را  اصلی منایشنامهنین زمانی که شخصیت همچ ستورانکنند. اشاره می

ها را به طور فیزیکی و ذهنی درگیر منایشنامه دهد و آنطور مسقیم مورد خطاب قرار میبه

مناید. های رئالیست است حذف میهای منایشنامهکند، دیوار چهام را که از ویژگیمی

وردن روایت و آ در فرایند به منایش در بدین ترتیب زمانی که هم متاشاچیان و هم بازیگران 

جویند، قضاوت و تفسیر کل منایشنامه تبدیل به امری دو سویه تولید معنا رشکت می

 شود.می

متاتئاتر؛ منایشنامه در منایشنامه؛ حذف دیوار چهارم؛ خطاب به  :واژگان کلیدی

 متاشاچی؛ پیرت شفر.
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 به کارگردانی جاستین کرزل )5102(بث مکتصاویر مسیحی در فیلم 

 ول(ؤ )نویسنده مس پور طهرانییاسمن یاسی

 ایران شیراز، دانشجوی دکرتی ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز،

 رضا انوشیروانیعلی

 ایران شیراز،ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز،  استاد

 الله آتشی

 ایران شیراز،استادیار ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، 

 چکیده

به کارگردانی جاستین کرزل منادها و تصاویر مسیحی بسیاری را به  )5102( بثمکفیلم 

گفتامن مسیحیت گذارد. در این مطالعه ادبیات تطبیقی، به بررسی ارتباط بین منایش می

رفته در فیلم کرزل، مانند صلیب، کار پروتستان متعلق به دوره الیزابت، با تصاویر به

پردازیم. با توجه به نظریه اقتباس لیندا صحنه میطراحی و  ها، طراحی لباسنقاشی

آید. دست میفرهنگی به-از طریق بررسی بافت اجتامعی هاتچن، مفهوم این تصاویر

 نامه شکسپیرفرهنگی متعلق به منایش-در تصویرسازی تفکر اجتامعینوآوری کرزل 

شود. مدل دیالوگ بینامتنی استم، درک و فهم ارتباط بین این تصاویر و منت بررسی می

سازد. وفاداری کرزل نسبت به زمان و مکان منت اصلی، با نوآوری در اصلی را میرس می

ر میرس شده است. با توجه به فیلم فرهنگی منت شکسپی-بافت اجتامعی تصویرسازی

گیریم که در عرص معارص موارد مشابهی از توجیه مذهبی ، نتیجه می)5102( بثمک

بث در فیلم خشونت و جنگ وجود دارد. رسا بودن صدای خاموش شخصیت داستانی مک

      کرزل، اشاره به رشایط ناعادالنه مشابه در زمان و مکان معارص دارد. 

 ؛گفتامن غالب ؛مسیحیت پروتستان ؛فرهنگی-بافت اجتامعی :کلیدیواژگان 

 .سازی، دیالوگ بینامتنیواژگون
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 :فمینیسم آفریقایی در بافت نیجریه

 مجلسی از تأییدها و انکارها

 عیسی اوموتشو

 نیجریهمالت، های آفریقایی و اروپایی، دانشگاه ایالتی کوارا، شناسی و زبانزبانگروه مدرس 

 انگلیسی، دانشگاه ایلورین، ایلورین، نیجریهدانشجوی دکرتی زبان و ادبیات 

 چکیده

های پردازی در رابطه با ریشهفریقایی درصدد نظریهآشامری از زنان نویسنده برجسته 

های خالق و ها در نوشتهنآاند. فمینیسم در رابطه با تجربه خاص آفریقایی آن بر آمده

های ذاتی ایدئولوژیک این تفاوتاند. له پرداختهأ د مشتاقانه به این مسانتقادی خو 

 -فریقایی به دلیل موقعیت اجتامعیآای از فمینیسم نویسندگان در تالش برای یافنت گونه

نچه شده است که منتقدان همواره از آن به عنوان آها، منجر به نآفرهنگی خاص 

لیم چارلز نو  ،کنند. در چنین رشایطی، از یک سوی یاد مییفریقاآم فمینیس« صداهای»

است و از « شدهمجلسی تقسیم»فریقا آاست که فمینیسم در ادبیات  بر این باور( ۴۹۹۱)

داند. از این رو، می« مجلسی یکپارچه»( در مقابل آن را ۳۱۴۲سوی دیگر، چیوما اوپرا )

پردازد که متامی اختالف نظرهای پژوهش حارض به بررسی این دو قطب انتقادی می

اند. با توجه به محتوای فریقایی را تا حد زیادی در بر گرفتهآ انتقادی و نظری فمینیسم

شود. در ها به نفع یا دردفاع از دیگری رد منیغنی انتقادی این دو پارادایم، هیچ یک از آن

دو دیدگاه ایجاد کند و در نهایت به  میانعوض، این مقاله در تالش است که تعادلی 

های سه زن هایی از نوشتهاین پژوهش با ذکر منونهمعرفی دیدگاه انتقادی خود بپردازد. 

رسد که الگوهای انتقادی ذکر شده به پارادایم جدیدی می ای، ازنویسنده برجسته نیجریه

مجلسی از »گیرد و آن را در نظر می فریقا، به ویژه در بافت نیجریهآفمینیسم را در ادبیات 

 نامد. می« تأییدها و انکارها

شده؛ ایی؛ مجلسی تقسیمفمینیسم آفریقایی؛ زنان نویسنده نیجریه :واژگان کلیدی

 مجلسی یکپارچه؛ مجلسی از تأییدها و انکارها.
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 زن فرودست سخنگو و عاملیت اخالقی در شکسپیر و قرآن

  فهیمه خلیلی تیلمی

 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران دانشجوی دکرتی زبان و ادبیات انگلیسی، واحد علوم و

 ول(ؤ )نویسنده مس جالل سخنور

 استاد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

 چکیده

گفتامنی را در خصوص  تالش بیهوده عشقویلیام شکسپیر، شاعرانگلیسی، در منایشنامه 

های کالم قرآن است. او تداعی کند که قابل مقایسه با آموزهزنان فرودست ارائه می

پوستان، ها، سیاهی دوران الیزابت از قبیل اتیوپیافتادهمسلامنان را با کلامت کامال جا 

 شدهداده نسبتمضامین  و کند تا در اثر خود دغدغهها و غیره یادآوری میمورها، آفریقایی

مسلامنان را از لحاظ احرتام، عشق، و احیای حقوق نشان دهد. مفاهیم قتل ناموسی و به 

با مسؤلیت اخالقی  باهتدارای شاسالم مرتقی از منظر ریفات حسن از دیدگاه مفهومی 

ی شکسپیر، عامل و فرودست از منظر گایاتری اسپیواک هستند. محور بحث در منایشنامه

پوست، برده و فرومایه، عشق، و پرهیز مردان از زنان، مردان روشنفکر در برابر زنان سیاه

ان فقیر سبک زندگی مسلامنگیرد. این رویکرد با شیفتگی مردان نسبت به زنان را دربرمی

هدف  است. هاآنمهاجرت  و مطابقت دارد و شامل ایامنپرستان در برابر هژمونی بت

که  ریفات حسن استاصلی پژوهش حارض خوانش اثر منایشی شکسپیر از منظر رویکرد 

  .نامندمی فمنیسم اسالمیبرخی آن را 

 فمنیسم اسالمی؛ مسؤلیت اخالقی؛ عاملیت؛ مسلامنان؛ فرودست :واژگان کلیدی

 .سخنگو؛ دسرتسی محدود
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 :های محلیشدن زندگیجهانی

 به عنوان فرایند شخصی، محلی و اجتماعی  نفسإعمال اصالت 

  اثر زیدی اسمیت دابلیو إندر رمان 

 فرناز اسمخانی یوواالری

 ی، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالم ،واحد تهران مرکز ،دانشجوی دکرتی ادبیات انگلیسی

 ول(ؤ )نویسنده مس بهمن زرین جویی
 ، ایراناستادیار زبان و ادبیات انگلیسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسالمی، بروجرد 

 ی، تهران، ایراندانشگاه آزاد اسالم ،واحد تهران مرکز ،زبان و ادبیات انگلیسی استادیار مدعو

 پروانهفرید 

 ، ایرانقم، دانشگاه آزاد اسالمی، قماستادیار زبان و ادبیات انگلیسی، واحد 

 چکیده

 هویت دهد که دیگر هیچی پیوند اجتامعی نشان میسابقهتشدید بیشدن و جهانی

هویت از ماهیتی مرکب برخوردار  واحدی با ساختار و پیوستگی سازمان یافته وجود ندارد.

ها و ساختارهای اجتامعی ها، قومیتاست که دارای عضویت فردی در جوامع، فرهنگ

جتامعی و محلی فرایند اصالت  خود مختلف است. تحقیق حارض با هدف بررسی ارتباط ا

به چه دهد که زیدی اسمیت انجام شده است. این مطالعه نشان میاثر  إن.دابلیودر رمان 

دیگری و  سویتواند فرایندی اجتامعی باشد که با تأیید از مینفس اصالت  ای شیوه

د و در شو  همچنین تجربه خود شخص به عنوان وسیله و نتایج تعامالت اجتامعی تعیین

ای پیچیده از روابط را شبکه إن.دابلیورمان . کند محلی عمل یعین حال به عنوان فرایند

شود، از ارتباط فردی با شغل گرفته تا دوستی و خانواده، و تا مشارکت در شامل می

تر مناسباتی مشرتک را میان هر فرد با هایی پیچیدهتعامالت محلی و عمومی، که به روش

رشایط فعلی  در  ه تراکم و پیچیدگی روابط اجتامعیکند. با توجه بمی دیگران ایجاد

وطنی نقدگرایانه در تأکید بر از مفهوم جهان حارض شدن، مقالهافزایش پویایی جهانی

تعامل واکاوی از طریق  این پژوهشکند. روابط متقابل نیروی جهانی و محلی پیروی می

ساختارهای  از قبیلی جلب توجه به عوامل مختلف فرد با تنوع اجتامعی، به وسیله

انداز جهانی و فراگیر سازی، چشمشدن که محدود به همگنتفکیک اجتامعی و جهانی

های جهانی و محلی را در جغرافیای محدود رمان است فصل مشرتک نژاد، طبقه، جریان

 کند.بررسی می

 ؛تفکیک اجتامعی ؛ایمحله ؛شدنجهانی ؛اجتامع ؛وطنی نقدگرایانهجهان :واژگان کلیدی

 .زیدی اسمیت ؛نفساصالت  
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 های ادبی در ادبیات کردیبررسی انتقادی رویکرد سنتی به مکاتب و جنبش

  محسن احمد عمر

 الدین، اربیل، کردستان عراقاستادیار ادبیات کردی، دانشگاه صالح

 چکیده

ی کرد اتیادب مکاتبو  هاشیگرا ،یادب یهاجنبش یبررسآن است به  یمقاله حارض در پ

-مورد بررسی قرار می یکرد یادب ثارآدر  نان راآ یواقع ییبازمنا در این راستا وبپردازد 

 کیکالس اتیادبرا  دعرص تجد از شیپ یکرد اتیادب ،معارص کرد یمورخان ادبدهد.  

 نآپس از  ییگراو واقعتجدد پدیدار گشته همزمان با  سمیسیرمانت از نظر آنان ؛نامندمی

توان با می یکردادبیات در بافت  ایآظهور یافته است. حال پرسش این است که 

اشاره ها و دوره هاشیگرا نیابه  رئالیسمو  میسسیرمانت سم،یسیکالساصطالحاتی نظیر 

 یکرد اتیادبرابطه با در کاربرد این اصطالحات که  بر این باور است پژوهش حارض ؟کرد

یی بر فرهنگ و ادبیات کردی روی داده است.  اروپا یهاشیو گرا ادبیات ثیرأ ت در نتیجه

که  یخیتار یهاو دوره یکرد یادب یهااست که جنبشاین پژوهش  یاستدالل اصل

مشاهده  سیفرانسه و انگل اتیادب خیدر تارکه  نچهآبا اند پژوهشگران به آنان نسبت داده

به سه  یکرد اتیادب متون نوشته شده درمطالعه، کل  نیدر ا. ستین کسانی شود،یم

-نیز نامیده می« وانید اتیادب» که  کهن اتیادببارتند از: عشوند که تقسیم میمجزا  دوره

 نخست از دهه که« عرص تجدد اتیادب» گیرد؛را در بر می ستمیقرن ب لیتا اوا غازآاز  شود و

از دهه که  «معارصمدرن و  اتیادب»و  ادامه یافته است؛ ستمیتا اواسط قرن ب ۰۰۱۱

 ادامه دارد. تا کنونآغاز شده و  ۰۰۹۱

 ؛نوگرایی ؛رمانتیسیسم ؛سمیسیکالسهای ادبی؛ مکاتب ادبی؛ جنبش :واژگان کلیدی

 .تجدد
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های کوتاه موزان ایرانی و موفقیت در خواندن داستانآهای زباندیدگاه

 :عنوان راهی برای تلفیق ادبیات در روند یادگیریبه

 مجاور رشد و استراتژی حمایتی داربست یهناحی  یهنظری

 ول(ؤ )نویسنده مسندا فاتحی راد 

 استادیار آموزش زبان انگلیسی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمان، ایران

 واله جاللی

 استادیار آموزش زبان انگلیسی، واحد بردسیر، دانشگاه آزاد اسالمی، بردسیر، ایران

 چکیده

، مجاور رشد و اسرتاتژی داربست یهمنطق یهنظری دادنمد نظر قرار  با حارض یهمطالع

زبان بررسی کرده و سودمندی این  یهاستفاده از اسرتاتژی داربست را در یک موسس

عنوان زبان موزان انگلیسی بهآ بر موفقیت در خواندن داستان کوتاه در زبانرا روش 

 د. برای دستیابی به اهداف مطالعه، یک طرح تحقیقاتیدهمی مورد بررسی قرارخارجی 

زبان تشکیل شده  یهسسؤ موز یک مآ زبان 06مطالعه از  یهمنون وکار گرفته زمایشی بهآ 

 شد اجرا آن در داربست اسرتاتژی که شدمی شامل را آموزدانش 06 آزمایشی گروهاست. 

 بدون که بود آموزدانش 06 شامل شاهد گروه. کردند استفاده داربستی هایروش از آنها و

-تعاملی زبان   آموزش روش شاهد گروه برای همچنین، .دیدند آموزش داربستی هایروش

موزان در آ مرتبط برای بررسی نگرش زبان یهعالوه، از یک پرسشنامهب .رفت کاربه ارتباطی

 استفاده با خواندن در موفقیتشده استفاده شد. زمایشی در رابطه با اسرتاتژی ذکرآ گروه 

 .شد گیریاندازه کنرتل و آزمایشی گروه دو هر برای آزمونپس یک و آزمونپیش یک از

 شده ارایه هاشکل در آن آماری مشخصات تحلیل و توصیفی صورتبه آمدهدستبه نتایج

 واریانس یهسوییک تحلیل و ،Eta اتا مربع ، tآزمون از استفاده با هاداده. است

(ANOVA )استفاده از اسرتاتژی دهد ه نشان مینتیج .گرفتند قرار تحلیل و موردتجزیه

موزان آ داری بر بهبود موفقیت در خواندن داستان کوتاه در زبانتدریس داربست اثر معنی

ها مثبت بود. همچنین، یافته موزان به اسرتاتژی مذکور کامال آ ایرانی دارد و نگرش دانش

 وجود موزان دخرت و پرسآ ی بین عملکرد دانشامشاهدهشکار کردند که تفاوت قابلآ 

 نداشت. 

عنوان زبان موزان انگلیسی بهآ زبان ؛اسرتاتژی داربست؛ ZDP یهنظری :واژگان کلیدی

 .داستان کوتاه ؛موفقیت در خواندن ؛خارجی
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 :در یادگیری زبان خارجی  یسنج لهمسا و یخودسنج

 کارآمدی نوشتاری خود عملکرد مهارت نوشتاری و بررسی

 ول(ؤ )نویسنده مس جلیل فتحی

  استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 افضلی مریم

 ایران کرج، دانشگاه آزاد اسالمی، ،دانشجوی دکرتی آموزش زبان انگلیسی، واحد کرج

 کتایون پارسا

 ایران ، تهران،دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوی دکرتی آموزش زبان انگلیسی، واحد علوم تحقیقات،

 چکیده

خارجی  اهمیت سنجش و ارزیابی در زبان دوم به طور گسرتده در پیشینه آموزش زبان

مورد بحث قرار گرفته شده است. با این وجود اجرای انواع مختلف سنجش در یادگیری 

 زبان دوم به طور عملی مورد توجه کافی مدرسان و پژوهشگران این حوزه نبوده است.

 دوره بر یسنج ل همسا و یخودسنج روش دو یاثربخش یبررس حارض، پژوهش از هدف

 سی و شش زبان کارآمدی نوشتاری است. بدین منظور، خود عملکرد مهارت نوشتاری و

 .به عنوان رشکت کننده انتخاب شدند كالس دو قالب در متوسط یزبان مهارت با آموز

به عنوان گروه  گرید و كالس یخودسنج گروه عنوان به كالس ها به طور تصادفی  از یكی

 به توجه با و گروه هر به مربوط آموزش دوره  انجام از پس .شد گرفته درنظر یسنج همسال

مهارت نوشتاری و پرسشنامه  آزمون در گروه دو هر آزمون و پس آزمون شیپ ی هامنره

 كه هم داد نشان انس و آزمون تی وابسته یكووار لیتحل جینتا خودکارآمدی نوشتاری ،

عملکرد مهارت نوشتاری  زانیم شیافزا بر یمثبت ریتاث هر دو یسنج همسال و یخودسنج

های بیشرت بیانگر این کارآمدی نوشتاری زبان آموزان داشتند. با این وجود، بررسی خود و

 عملکرد مهارت نوشتاری و زانیم شیافزا مثبت بیشرتی بر ریتاث یسنج بود که همسال

 خودکارآمدی نوشتاری زبان آموزان داشت. 

مهارت عملکرد   ؛یسنج لاهمس؛ یخودسنج ؛یادگیری زبان خارجی :واژگان کلیدی

 .خودکارآمدی نوشتاری  ؛نوشتاری
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 خشونت نمادین: گفت و شنودهایی با بوردیو

 انتشارات دانشگاه دوک، (۹۱۰۲) مایکل بوراووی

 ول(ؤ )نویسنده مس آزاده حیدری

 زبان و ادبیات انگلیسی، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند، تهران، ایران کارشناسی ارشددانشجوی 

 فرزانه دوستی

 تهران، ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزدکرتای زبان و ادبیات انگلیسی، 

 چکیده

مفهوم ( 9102) خشونت منادین: گفت و شنودهایی با بوردیونرشیافته  کتاب تازه

با پیشینیان  نشستی انتقادیدر ، شناس فقیدهبوردیو، جامع را از منظر« منادین خشونت»

ها و تکامل زمانی این مفهوم خود قرار می دهد تا درباره معانی چند جانبه، محدودیت

شود غاز میآ اینگونه  است وصفحه نگاشته شده  ۰۴۲در نه فصل اصلی و . کتاببحث کند

با پیر بوردیو ، فیلسوف و  مارکسیست ، تضاد دیرینه خود راکه مایکل بوراووی، نویسنده نو 

های گذشته در در دهه اودهد، موضوعی که شناس فرانسوی رشح میجامعه

ی نقد قبلی وی است گانهجلد حارض حاوی پنجهای مختلف مطرح کرده است. کنفرانس

همواره ها سال بوراووی .که اکنون برای خوانندگان انگلیسی زبان بازنویسی شده است

بوردیو  بر این باور بود او در آغاز نگریست.ی تردید میبه دیدهی یبه مفاهیم بوردیو نسبت

دوبوار را به  وفانون، گرامشی، فریر  نظیرشناسانی های منتقدان و جامعهبیشرت ایده

در سپس،  .باشدنها داشته آ  بسط و توسعهرسقت برده است تا اینکه مشارکتی واقعی در 

 ۰۲۲۲لوئیک وکان در بهار  به رسپرستی بوردیو یدر خصوص اندیشه« بوت کمپ»ی دوره

ثار بوردیو وسعت پیدا آ انداز در حال گسرتش کند و افق دید او نسبت به چشممی رشکت

و عملکرد اصلی اصطالح  دادهثار مهم بوردیو را ارائه آ کند. وی طرحی کامل و جامع از می

اصطالحی که بوردیو  –کند گیری هر یک از این آثار بیان میرا در شکل «منادین خشونت»

ن به عنوان خشونت آ ( و از ۰۲۲۰، ۰۷۷۰، ۰۷۹۹در آثار خود معرفی کرده ) ۰۷۹۲از دهه 

حتی برای قربانیانش غیرقابل مشاهده و نامرئی است، و بیشرت »که د کنمالیم یاد می

، شناخت، یا حتی احساساسات رصفا  منادین ارتباطات و ادراکهای اوقات از طریق کانال

  .(۰-۰ سلطه مردانه بوردیو) «اعامل می شود

 .ناسی؛ نظریه سیاسی؛ نظریه اجتامعیشفلسفه؛ مارکسیسم؛ جامعه :واژگان کلیدی


