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 افسانه شدن در رمان من افسانه هستم، نوشته ریچارد ماتسون: 
 آخرین مأمن نشانهشناختی برای بقا

 حسین محسنی

 ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایراناستادیار
 

 چکیده

ها و قهرمان داستان به نام آشام(، نوشته ریجارد ماتسون، خون1954) افسانه هستممن در 
به  –الزمانی رمان است ها در دنیای پساآخرفردی که تنها بازمانده انسان –رابرت نویل 

گیرند. چرخه کامل و کیاسامتیکی جایگاه افسانه در رمان ترتیب در جایگاه افسانه قرار می
تقادی پسااستعامری و نژادی خوانش شده است. در حالی که مطالعه توسط الگوهای ان

مناید، در تالش است شده در این الگوها را تصدیق میهای انجامحارض سزاواری خوانش
که توسط جولیا کریستوال  –ذات کیاسامتیکی جایگاه افسانه را توسط مفهوم انتقادی کورا 

شده جایگاه واهد شد که جنبه رسکوبکند. این خوانش موجب خ خوانش –بیان شده 
کننده و افسانه در امر منادین تبیین شود، و در عین حال، خصوصیت رسکش، تهدید

شناختی آن برای امر منادین مشخص شود. مطالعه خوانش انتقادی خود را از نشانه
ی هایی فاصله خواهد داد که بر این گامنند افسانه شدن  در خود امر ها و تحلیلخوانش

مدار را جا داده است. مطالعه بر این باور است که فرایند افسانه شدن مملو مقدس و غایت
بازمنایی هستند ولی خصوصیاتی رسارس مادی و ناهمگن از تحوالتی است که غیرقابل

گیرند هایی که در جایگاه افسانه قرار میشوند سوژهدارند. این دو خصوصیت موجب می
شناختی رسکش، توامنندساز و در یر )متحرک( و از لحاظ نشانههایی در حال تغیهویت

گیرند. در دنیای همواره در حال تغییر، پرآشوب و آخرالزمانی رمان، نتیجه کوریک به خود 
شناختی همیشگی سوژه را تضمین کند، ولو اینکه آن تواند بقای نشانهافسانه شدن می

 یی شود.    نتواند در امر منادین به شکلی کامل بازمنا
 .شناختیآشام؛ کریستوا؛ کورا؛ نشانهافسانه؛ ماتسون؛ خون :واژگان کلیدی
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 تعیین نفس در روایت گذشته:
  بررسی حافظه خود-زندگینامهای در حرف بزن، خاطره اثر والدیمیر ناباکف

 ول(ؤ رامین زهره )نویسنده مس

 ایراناستادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، 

 دستسارا نازک
 مربی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 
 چکیده

یی ذهنی نیز هستند. داستانبلکه کارکردها ،هایی ادبیها نه تنها تالیفزندگینامه-خود
کند و باورشان مییمکند، از آن خود ها را روایت میآشنای ما آن« خود  »هایی که همواره 

ی رابطه ،کردن خاستگاه اتوبیوگرافی و تعمیم آن به کارکردهای ذهنی کند. با وسعت پیدا
( ی یونانی: اتو )خود(، بیو)زندگی نامه( و گرافی )نوشتاری این واژهبین سه بخش سازنده

و روایت « خود»ی ای برای بررسی مسئلههای تازهبیش از پیش بر ما روشن شده و افق
 حرفادبی اتوبیوگرافی،  یبرابر ما گشوده خواهد شد. درمیان آثار برجستهداستانی آن در 

« خود  »هایی که خاطرات گذشته اثر والدیمیر ناباکف در پرده برداشنت از شیوه بزن، خاطره
شود. گفتامن غیر کنند اثری منحرصبفرد محسوب میسوبژکتیو انسان را روایت می

دو ویژگی بنیادین فرآیند  ،معرفتی میان حال و آیندهمستقیم آزاد و پل زدن بر شکاف 
ذهنی بخاطر آوردن هستند که در ساختار روایی ناباکف با چیره دستی مورد استفاده قرار 

ی معرفت شناسی گرفته اند. در این پژوهش با تکیه بر نظریات مارک رولندز در حوزه
حرف در « خود»گیری در شکلی اتوبیوگرافیک و نقش آن حافظه، ساختار روایی حافظه

 حرف بزن، خاطرهدر  مورد بررسی قرار گرفته است. براساس این پژوهش، خاطره بزن،
های  با القائات روایت ،ی مضمونی در عرض زمانسوبژکتیو در قالب یک انگاره« خود  »

بر کنند و استعالء یافنت ای از خاطرات که گذشته را بازسازی میشخص در شبکهراوی اول
 آید. ها پدید میآن

ای؛ های خاطرهژکتیو؛ روایتای؛ خود  سوبزندگینامه-ی خودحافظه :واژگان کلیدی
 .ی مضمونیگفتامن غیر مستقیم آزاد؛ انگاره
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 نمایش نمادین کودکان قرن بیست و یکم 
 در اقتباس سینمایی مکبث 2015 به کارگردانی جاستین کرزل

  پور طهرانی یاسمن یاسی
 دانشجوی دکرتی ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، ایران

 (ولؤ نویسنده مس)رضا انوشیروانیعلی
 ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، ایران گروه ،استاد

 الله آتشی
 ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، ایران گروه ،استادیار

 
 چکیده

به کارگردانی جاستین کرزل به منایش منادین کودکان  2015 بثمک اقتباس سینامیی
 در این مقاله به بررسی دلیل ایجادپردازد. برای اشاره به تفکر غالب دوران الیزابت می

پردازیم. کرزل در اقتباس خود میتغییر در شیوه به منایش گذاردن مفهوم منادین کودک 
های کودک منت اصلی را افزایش داده تا به اهمیت کودکان در عرص معارص شخصیت

توان دلیل افزایش ط به فیلم، میمربو تاریخی -بافت اجتامعیکمک بهاشاره کند. 
-متنی رابرت استم کمک میپیدا کرد. مدل دیالوگ بیناکاراکرتهای کودک دراقتباس را 

تا ارتباط بین فیلم با صدمات روحی و جسمی واردشده بر کودکان توسط جنگ کند 
های جنگی قرن معارص در ارتباط است. مشخص شود. رستارس وقایع فیلم با خشونت

الت جدی در ضو اختالل اسرتسی پساحادثه از مع، کودکان رسباز، مادران و پدران سوگوار
طلبی افرادی است که به گسرتش قدرت تی نتیجهمعضال چنین قرن بیست و یک هستند. 
  زنند. خشونت و جنگ دامن می

اختالل  ؛کودکان ؛جتامعی منتا-بافت فرهنگی ؛دیالوگ بینامتنی :اژگان کلیدیو 
 .جنگ ؛اسرتسی پساحادثه
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 کاالشدگی زنان دربررسی تطبیقی 
 نمایشنامههای خیانت اثر هارولد پینتر و ساحل آرمانشهر اثر تام استاپرد

 یپورشاه اباد خانیعل نیحس
  واحد کرج، کرج، ایراندانشجوی دکرتای زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزد اسالمی 

 (ولؤ نویسنده مس)جواد یعقوبی دارابی 
 دانشگاه آزد اسالمی واحد کرج، کرج، ایران ،زبان و ادبیات انگلیسی ، گروهاستادیار

 چکیده

هارولد پینرت  خیانتهدف از پژوهش حارض بحث در مورد میل تقلیدی جیرارد در مقایسه 
تام استاپرد است. جیرارد فیلسوف و منتقدی ادبی است که فرضیه  ساحل مدینه فاضلهو 

او عمدتا حول محور میل تقلیدی است. وی اینگونه اظهار می دارد که امیال ما خود 
کنند یها فکر مانسان چونکه گیریم.ها را از دیگران به عاریه میجوش نیستند بلکه ما آن

 دلخواه مورد فرد یا شیء سبب همین به استها متعلق به خودشان آن یاقو اشت یزهکه انگ
 فرد یا شیء بایستمی مشکلی چنین حل برای. گردد می رقابت ایجاد برای ایوسیله

 در هازن اینکه بدلیل و برگرداند ملت آن به مجددا را نظم بتوان تا شود قربانی عالقه مورد
 قربانی معرض در بیشرت هاآن که گفت توانمی گیرندمی قرار ساالر مرد جوامع حاشیه

 میل که هاییشخصیت برای مضاعف گریواسطه اوقات گاهی .گیرند می قرار شدن
 مورد زمان هامن در هاآن میل آن بر بنا که افتدمی اتفاق کنندمی تقلید را دیگران

رادی را با بنابر این انسان بواسطه همین میل تقلیدیش اف شود. می واقع دیگران حسادت
این امر هامنطور که در مناید که به دیگران تعلق دارند. آزمندی و ولع متنا می

های مذکور پیدا است ممکن است به قیمت از دست رفنت  و تبدیل منایشنامه
 های زن به کاالهای مرصفی شود. شخصیت

 .واسطه؛ واسطه گری مضاعف؛ استفاده ابزاری؛ قربانی میل تقلیدی؛ :واژگان کلیدی
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 فمینیسم بومگرای اجتماعی دربرابر فمینیسم بومگرای فرهنگی: 
 رهایی و شب بخیر مامان اثر مارشال نورمن

 احسان حبیبیان
 ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، ایراندکرتی ادبیات انگلیسی

 (ولؤ نویسنده مس)کیان سهیل 
 ، ایران، تهراندانشگاه شهید بهشتی ،زبان و ادبیات انگلیسی ، گروهاستادیار

 چکیده

های ی مارشا نورمن به نامهای پیشگامانهی حارض به بررسی دو تا از منایشنامهمقاله
می پردازد. از  گرافمینیسم بوم( در پرتو نقد 1983) شب بخیر مامان( و 1977)رهایی 

مراتبی فرهنگ مردساالرانه غربی سلسلهساختارهای دوگانه و  گرافمینیسم بوممنظر نقد 
فمینیسم جویی بر زنان و تخریب محیط زیست است. به طور کلی، مطالعات دلیل سلطه

فمینیسم ی اجتامعی و گرافمینیسم بومبه دو گروه اصلی تقسیم می شود:  گرابوم
مقاله  با در نظر گرفنت تئوری ها و اعتقادات  هنگی. از این روی، نویسندگانی فر گرابوم

داری د چگونه ساختارهای دوگانه و سلسله مراتبِی رسمایهنهر دو گروه نشان می ده
جویی زنان و طبیعت می پردازد مردساالرانه  به طور فرهنگی و اجتامعی به رسکوب و بهره

را به چالش کشیده و به  د چگونه نورمن در آثار خود این ساختارهانو سپس بیان می دار 
ی بین زن و گیری می شود درک نورمن از رابطهتضعیف آنان می پردازد. در پایان نتیجه

ی اجتامعی دارد تا گرابوم ت هایفمینیس تری با اعتقادات و نظراتطبیعت ارتباط نزدیک
ی ثابهی فرهنگی و اینکه وی پیوند میان زن و طبیعت را بیشرت به مگرابوم ت هایفمینیس

 گیرد تا یک حقیقت زیست شناختی. یماجتامعی در نظر -یک محصول فرهنگی
 ؛رهنگف-طبیعت  دوگانگی ؛محیط زیست ؛ی فرهنگیگرافمینیسم بوم :اژگان کلیدیو 

 .ی اجتامعیگرافمینیسم بوم ؛مردساالری
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 مصرف نمادین و رسانه: 
  برت استن الیسکمتر از هیچ خوانشی نقادانه از رمان 

 محسن خالصه دهقان
 دکرتی ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزی، ایران

 (ولؤ نویسنده مس) بختیار سجادیسید 
 زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران ، گروهدانشیار

 چکیده

بدیل بر جامعه معارص آمریکا داشته مقاله حارض دو مقولۀ مرصف و رسانه را که تاثیری بی
مورد بحث قرار داده و رابطه بین مرصف و هویت فردی در ساختار این جامعه  را به چالش 

های داستانی های انتقادی جان بودریار، شخصیتکشد. این پژوهش با اتکا به نظریهمی
قع گردیده اند که در وضعیت پسامدرن  واکمرت از هیچ ویژه در رمان به برت اسنت الیس را

کند. وضعیتی که در آن تجربه مرصف  امری الیتناهی بوده و مفاهیم  سنتی بررسی می
های الیس در دو موضع خشونت و مالل معلق های رماناند. شخصیتهویت رنگ باخته

صول جامعه اند و برآنند که روان خود را از ویرانی در این ناآرامی معارص که محمانده
ورند که ها در دنیایی غوطهمرصفی آمریکاست برهانند. در چنین ادبیاتی، قهرمان داستان

آید.  این پژوهش، غرق شدن در مرصف و با مرصف و رسانه درصدد تسکین افراد برمی
نشان کمرت از هیچ ر رمان دها در قبال آن را دنیای سیری ناپذیر کاالها و واکنش شخصیت

های داستان هویت واقع، این امر مرصف و مالک بودن است که به شخصیتدهد. در می
نظمی مهلک جامعه پسامدرن دهد و با اتکا به آن درصدد انزوا کردن خود از بیمی

                                                                       آیند که دغدغه اصلی در تحلیل این رمان است.                                        برمی
 .مرصف؛ رسانه؛ بودریار؛ هویت؛ برت اسنت الیس و رمان پسامدرن :واژگان کلیدی
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 ترس از آزادی: 
  اثر کن کیزی پرواز بر فراز آشیانه فاختهاریک فروم و 

  مریم سلطان بیاد
 ایران ،دانشگاه تهران ،گروه زبان و ادبیات انگلیسی ،دانشیار

 (ولؤ نویسنده مس) مهشید میرمعصومی
 ایران ،دانشگاه تهران ،یدکرتی زبان و ادبیات انگلیس یدانشجو 

 چکیده

تالش برای یافنت آزادی همواره توسط عوامل بیرونی که به شکل های مختلف مانند حضور 
شده است. اریک فروم  محدود ،دارد یک قدرت مطلق که انسان ها را به تسلیم وا می

ردی را ف( اهمیت آزادی 1941( روانشناس آملانی در کتاب فرار از آزادی )80-1900)
سعی  همواره انسان ها ،توضیح می دهد که در راه رسیدن به آزادیخاطرنشان می شود و 

در رهایی خود از بندهای بیرونی دارند و این در حالی است که رهایی از بند قدرت مطلق 
احساس عدم امنیت و قدرت را در پی دارد. در پی جربان کردن این  ،و نپذیرفنت بردگی

یا خود قدرت مطلق و  می منایدقدرتی دیگر فرد یا خود را تسلیم  ،احساس ضعف و تنهایی
 ختهپرواز بر فراز آشیانه فامفهوم آزادی اریک فروم در کتاب  ،زورگو می شود. در این مقاله

( اثر کن کیزی مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله دو مفهوم "آزادی از" و 1962)
 د را مورد بررسی قرار می دهد"آزادی به" که به ترتیب آزادی منفی و مثبت نامیده می شون

و راه رسیدن به آزادی واقعی از دیدگاه فروم را نشان می دهد. آزادی واقعی رهایی از 
بندهای درونی است نه بندهای بیرونی و تنها قدرت عشق و روابط اجتامعی افراد می 

 تواند انسان را از آزادی منفی به سمت آزادی واقعی سوق دهد. 
 .تسلیم ؛آزادی به ؛آزادی از ؛اریک فروم ؛رت مطلققد :اژگان کلیدیو 
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 گفتگوی میان طبیعت و بشر 
 اثر مارگارت آتوود  آلیس گریسدر رمان 

  فاطمه گلپایگانی
 دانشجوی دکرتی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، ایران

 (ولؤ نویسنده مس)رویا یعقوبی 
 واحد تهران جنوب، ایران ات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمیگروه زبان و ادبی ،استادیار

 چکیده

که در سال   گیری از نقد اکولوژیکی به بررسی رمان آلیس گریساین پژوهش با بهره
پردازد. مترکز اصلی این نقد بر این است مارگارت آتوود نوشته شده است می توسط 1996

پرداز پیدا کند. در همین راستا، نظریه که ارتباطی بین ادبیات و طبیعت پیرامون
ها بر اکولوژیکی گرگوری گررد به چگونگی این ارتباط دوسویه طبیعت و انسان و تاثیر آن

 2004او کتاب معروف نقد اکولوژیکی را در سال  پردازد.می 2016ل همدیگر درسا
ت وحش، زندگی، حیوانات و : آلودگی هوا، حیانوشت. گررد به بررسی مفاهیمی نظیر

های همیت دارد که از یک جهت به بحرانن جهت اآ گاهی از آ این نوع  پردازد.زمین می
ینده نیز آهایی در د و از جهتی دیگر به وقوع فاجعهز پردامحیط زیستی در حال حارض می

ای از زندگی انسان را در محیط ین صورت، طبیعت می تواند استعارهاشاره دارد. به هم
گیری روستایی نیز تاثیر شگرفی بر شکل حیطن، زمین و مآ زیست نشان دهد. عالوه بر 

ها اشاره خواهد شد. در نآ دارد که به  های داستان فوق و برش در رستارس دنیاشخصیت
های نوین در بیان داستان به بحران محیط زیستی  به عنوان این راستا، اتوود با خلق روش

لی این پژوهش پردازد. بنابراین، هدف اصعنرص اساسی در مسایل زیست محیطی می
ن دو به آ برشمردن ارتباط بین انسان و طبیعت بوده که در نهایت با ایجاد هامهنگی بین 

 نتیجه احتاملی دست یابد.
 .؛ زندگی؛ گیاهانزمین ؛محیط زیست ؛نقد اکولوژیکی :واژگان کلیدی
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 سه گانه ای درباب تحول هویت:  
 واالس فاستر دیوید های رمان خوانش

 (ولؤ نویسنده مس) گودرزی عبدالرضا
 ایران بروجرد، بروجرد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه انگلیسی، ادبیات و زبان گروهمربی، 

 لک مرتضی
 تهران، ایران تحقیقات، و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه انگلیسی، گروه زبان و ادبیات استادیار،

 چکیده

 پسا پسامدرنیسم و پسامدرنیسم متوالی مدرنیسم، دوره سه در ادبیات و فرهنگ پیرشفت
 تحول زنجیره به منجر که دانست بارزی عوامل از یکی توان می را بیستم قرن اواخر از

 بعدا   و بود مشهود مردم بر حکومتی و اصیل قدرت برتری مدرنیسم، در. است شده انسان
 می کنرتل را مردم زندگی چندپارگی مفهوم متأخر، داری رسمایه یا پسامدرنیسم عرص در
 توسط جدید گرایی انسان نوعی ، پسا پسامدرنیسم دوره یعنی سومین در اما. کرد

 نه خود، نگارش فلسفه در که شد معرفی واالس فاسرت دیوید مانند مبتکری نویسندگان
 زامورد توجه قرار می دهند.  نیز را درمانی ابزارهای بلکه انسان های محدودیت و درد تنها

 بخشیده می شود ایویژه جایگاه انسان ذهنیت به واالس، فلسفه فکری های دروازه طریق
 و اشرتاک نوع یک تواند می ،آیدمی  بدست اجتامعی های شبکه در که فرصتی لطف به و

 و گانهبی افراد همه ، دیگر عبارت به. از هم بوجود آورد پراکنده افراد میان در متقابل ارتباط
که خود  باشند داشته را کننده تولید و دهنده ارتباط فعال، عوامل نقش توانند می محدود

 که ای استطرفه یک دهنده ارتباط و خواننده منفعل، ،گرنظاره دقیقا برعکس انسان
 حارض مطالعه از هدف بنابراین، تربیت شده است. گذشته های دوره ساختارهای توسط
 سیستم یجارو  هایشامل رمان (2008-1962) واالس فاسرت دیوید گانه سه بررسی

از نقطه نظر فلسفی  (2011) پریده رنگ پادشاه و( 1996) نهایت بی شوخی (1987)
 است.  پسامدرنیسمپسا  خود واالس در باب

 .واالس فاسرت دیوید پسا پسامدرنیسم؛ انسان؛ تحوِل هویت؛ :واژگان کلیدی
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 جستجوی دیدگاه روایت شناسانه واژ هی تمرکز
 اثر امی تن همسر خدای آشپزخانهدر داستان 

  تهمینه کرد قراچورلو
 تهران جنوب، تهران، ایران واحدانگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی  و ادبیاتزبان  دانشجوی دکرتی

 (ولؤ نویسنده مس) شهرام کیایی
 ، ایرانقماسالمی قم، انگلیسی دانشگاه آزاد  و ادبیاتزبان گروه  ،استادیار

 چکیده

های تفاوتدر داستان قادر به توضیح و رشح  »دیدگاه»ژنت اعتقاد دارد که عبارت ژرارد 
ها مشاجره، . بعد از سالباشدکند، منییند و شخصی که روایت میببین شخصی که می

، دیدن یهروی لحظمترکز بر  واژه او لغت مترکز را پیشنهاد داد تا این تفاوت را روشن کند.
تواند هر یک از میک بینشی ادر ا. کندمی تاکیدبیند شخصی که می یا ادراک
میک بال ابعاد  باالتری از فردیت برساند. بعدها یههای داستان را به درجشخصیت

امی  یهرسی داستان خدای آشپزخانحارض بر  یهدیگری به لغت مترکز او اضافه کرد. مقال
دو شخصیت اصلی داستان در طول فرآیند رویدادها  قدرت درک در آن، باشد کهتن می
االتری درک بمشاهده به  یهگرانی هستند که در لحظمشاهده شود. آنانمیآشکار 

. یابدمیتقال انمشاهده و درک از مادر به دخرت و از دخرت به مادر  یهرسند. این لحظمی
گر مشاهده»و  «،دهکنن درکمشاهده گر »جستجوی مفهوم شخصیت هدف این مقاله 

 یهباشد. بعالوه، مقالژراد ژنت و میک بال می یهدر پرتو تئوری روایت شناسان «راوی
حارض لحظات درک دو شخصیت اصلی داستان یعنی وینی مادر و پرل دخرت را کاوش 

 داستان مورد یهفهمیدن از طریق پیرشفت پیچید یهمترکز بر روی لحظواژه کند. می
 یهه مرحلب تا کندمیکمک داستان  به دو شخصیت چگونه کهگیرد، قرار می ررسیب

 ابین غلبه کنند.مفی یهبر فاصل واالتری از ذهنیت برسند و
 .ادراک ؛ارتباط ؛تفکر درونی ؛روایت :اژگان کلیدیو 
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 فرهنگی-اجتماعی  و  های زبانیتاثیرشاخص
 تهران و اردبیل تجاری نامگذاری مراکز در

 مالحت شعبانی مینااباد
 ايران تهران، ،نور پیام دانشگاه ،زبانشناسی گروه ،استادیار

 (ولؤ نویسنده مس) رجبی صادق
 ایران تهران، ، نور پیام دانشگاه زبانشناسی، ارشد کارشناس

 چکیده

 این از و شودیم انجام معینی فرهنگی و اجتامعی ینهدرزم دیگر، عمل هر مانند یگذار نام
 عمل یک معنادار، کنش یکمثابه به یگذار نام از توانیم روین. ازاپذیردیم یرمؤلفه تأث
 وتحلیل محتوا ای پژوهش حارض مطالعه .منود یاد اجتامعی عامل آنتبع به و فرهنگی

عوامل زبانی،  به بررسی، )1986( ریه سوسوراست که بر اساس نظهدف، کاربردی  ازنظر
پردازد. بدین یمی مراکز تجاری شهر اردبیل و تهران گذار نامفرهنگی و اجتامعی در 

مراکز خرید منطقه ده تهران و اردبیل با در نظر گرفنت  8000منظور، از میان حدود 
حجم  عنوانبهتصادفی  صورتبهاساس جدول مورگان  برمرکز  368 ،خطاهاي احتاميل

گیری در این تحقیق شامل پرسشنامه ساخته محقق که منونه انتخاب گردید. ابزار اندازه
ون ها، از آزمآزمون فرضیه منظوربهباشد. دارای سه بخش زبانی، فرهنگی و اجتامعی می

 و 20SPSSافزارهای آماری با استفاده از نرمتی مستقل و فریدمن استفاده شد. کلیه تحلیل
وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که یهتجزمورد  05/0داری کمرت از ر سطح معنید

ی مراکز گذار نامداری بین نقش ابزارهای زبانی، فرهنگی و اجتامعی در تفاوت معنی
یر تأثیت شاخص اجتامعی درنها ؛ و( وجود دارد=0/001pتجاری شهر اردبیل و تهران )

 د.ها و مراکز تجاری دار ی فروشگاهگذار نامیر را در ثتأ بیشرتی و شاخص زبانی کمرتین 
 .مراکز تجاری ؛نامگذاری ؛فرهنگی-اجتامعی شاخص ؛زبانی شاخص :اژگان کلیدیو 
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 اثربخشی دو روش تدریس در به حداقل رساندن خطاهای دستوری
 در ترجمه جمالت فارسی به انگلیسی

 (ولؤ نویسنده مس) مصطفی بهرامان
 ، کاشمر، ایرانمرکز آموزش عالی کاشمر

  رویا موحد
 مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران

 چکیده

این پژوهش با هدف تشخیص خطاهای دستوری دانشجویان ایرانی گرایش مرتجمی زبان 
های انگلیسی هنگام ترجمه جمالت فارسی به انگلیسی و همچنین بررسی اثربخشی روش

رجمه و آموزش زبان ارتباطی در به حداقل رساندن این خطاها انجام میت -تدریس دستور
این منظور، خطاهای دستوری در ترجمه سی دانشجو شناسایی شدند. این شود. برای 

خطاها براساس الگوی بدون شک این به معنای کم اهمیت جلوه دادن اثربخشی روش 
رسد که این روش دارای تحلیل خطای کشاورز را به نظر میترجمه نیست؛ زی -دستور

شدند. گروه اول مطالب یادگیری  به دو گروه تقسیمجویان نیز تحلیل و طبقه بندی و دانش
ت کردند و در گروه دوم از روش آموزش زبان ارتباطی ترجمه دریاف -را براساس روش دستور

های ای که متشکل از ترجمهاستفاده شد. سپس بر اساس خطاهای مستخرج از پیکره
ادرن م های اول و دوم کتابدانشجویان بود، آزمونی طراحی شد. مواد این آزمون ازجلد

انگلیش انتخاب شدند. در ادامه فراوانی خطاها در هر دو گروه با استفاده از نرم افزار 
SPSS ها در به مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا میزان اهمیت استفاده از این روش

حداقل رساندن خطاهای دستوری دانشجویان در ترجمه به انگلیسی تعیین شود. برای 
-های تدریس دستورخام، روشمقدار احتامل برای خطاهای  تعیین سطح معنی داری،

ترجمه و آموزش زبان ارتباطی محاسبه شد. تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که هر دو 
روش حائز اهمیت بودند. با این حال، روش ارتباطی کمی مؤثرتر از روش دیگر بود. نقش 

توان فقط با یک بهرت را منیمکملی در محیط آموزش است و دستیابی به نتایج آموزشی 
 روش واحد تجویز کرد.

 ؛وزش زبان ارتباطیآم ؛ترجمه-دستور ؛خطاهای دستوری ؛حلیل خطات :واژگان کلیدی
 .ترجمه

 


