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 حافظه ِاپیفایلوژنتیک به مثابه گمگشتگی
 اثر ایمیر مکبراید در رمان دختر موجودی ناقص الخلقه

  آغاجیهادی شاهی قره

 ، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی ،دانشجوی دکرتی زبان وادبیات انگلیسی

 ول(ؤ )نویسنده مس شهریار منصوری
 ، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی ،استادیار ادبیات مدرن ایرلند و ادبیات انگلیسی

 
 چکیده

 ایمیر مکرباید را با درنظرگرفنِت مفهوم اثر الخلقه دخرت موجودی ناقص این مقاله، رمان
دهد. این تحقیق چنین می برنارد استیگلر مورد بررسی و تحلیل قرارمنظر گمگشتگی از 
جریان سیال ذهن،  شگردای و هکند که استفاده مکرباید از زبان محاور استدالل می

تواند بین دهد. راوی منیبخشی از حافظه سوم یا حافظه اِپیفایلوژنتیک را شکل می
عنوان  نوشنِت خود به تکنیک عنوان یک دخرت ایرلندی و  خودآگاهِی درحال رشِد خود به

ک در شود. تکنیحافظه اِپیفایلوژنتیک تعادل ایجاد مناید و در نتیجه دچار گمگشتگی می
شود های دینی و سیاسی نیز میبسرت ایرلند نه تنها شامل انگلیسی ایرلندی بلکه تکنیک

کنند تا به شکل خویش درآورند. تکنیک مفهومی است که که سوژه را در خود احاطه می
ب در . کلمه تکنیک که اغلدمنایبرنارد استیگلر آن را به مثابه اُفِق وجوِد انسان تعریف می

. به عقیده دگردرود با مفهوم اِپیسِتِمه قیاس میه صورت جمع به کارمیانگلیسی ب
 استیگلر مفهوم تکنیک به اندازه مفهوم اپیستمه در فلسفه غرب مورد توجه نبوده است در

  .که تکنیک نقشی بنیادین در تکامل و خودآگاهِی انسان داشته است حالی

دخرت موجودی ناقص  ؛تکنیک ؛اِپیفایلوژنتیکحافظه  ؛گمگشتگی :واژگان کلیدی
 .ایمیر مکرباید؛ الخلقه است
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 گفتار اخالقی و گفته زیبایی شناسانه:
 اثر ارونداتی روی وزارت واالترین سعادتروایت شناسی اخالقی رمان 

 فاطمه پورجعفری

 ی، تهران، ایرانالمواحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اس، ادبیات انگلیسی یکت دانشجوی د 

 ول(ؤ )نویسنده مس لیال برادران جمیلی
 می، بروجرد، ایرانال واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اس، انگلیسیاستادیار زبان و ادبیات 

 
 چکیده

 سامدرن  پ-های اخالقی تنیده در شگردهای روایی رمان پسامقاله حارض به بررسی ارزش
ردازد. به پ( می۱96۱-) ارونداتی رویاثر نویسنده هندی  (۲۰۱۷) سعادت وزارت واالترین

 های روایت، وشناسی بالغی جیمز فیالن برای بررسی تکنیکنظریه روایت ،این منظور
اند. با ویژگی های اخالقی روایت برگزیده شدهتعیین فلسفه اخالق چارلز تیلور برای 

، موقعیت های اخالقی شخصیت «گفته»و« گفنتاخالق »د کارگیری نظریه فیالن در مور هب
مورد بررسی  «اعتباربخشی»کسب فردی و تالش جهت  «اصالت»ها در مسیرشان برای کش

قرار گرفته و اهمیت کسب آگاهی نسبت به امیال درونی در کشف هویتی اصیل نشان 
از سوی جامعه چندفرهنگی هند اعتبار بخشی مناسب  ی رمانهاشود. شخصیتداده می

اند. لیکن تالش جهت شکوفایی هویت فردی و دست یابی به خود اصیل را دریافت نکرده
دست  زیسنتهایی معنادار برای ورزی و دیگردوستی به چهارچوبکنند تا با عشقمی

ی، سانه و خالقیت نویسندگشناست تا با تاکید بر شگردهای زیباییا یابند. این مقاله بر آن
جهت درک دیدگاه های متفاوت نسبت به  اخالقیات تنیده در جهان روایی  نوافقی 

 داستان پیش روی مخاطب بگشاید.

شناسی روایتنظریه اخالق گفته؛ اخالق گفنت؛ اصالت؛ اعتباربخشی؛  :واژگان کلیدی
 .پسامدرن-رمان پسابالغی؛ فلسفه اخالق؛ 
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 :نچونیتوماس پ ییایفرنیجنوب کال یادب یتوپولوژ هترو
 عیب ذاتیبرطرف کننده فشار در رمان  یاهایهتروتوپ

 معین مرادی
   رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یسیانگل اتیزبان و ادب یدکت  یدانشجو 

 ول(ؤ )نویسنده مسامیرعلی نجومیان 
   رانی، تهران، ا یبهشت دیدانشگاه شه، یسیانگل اتیزبان و ادب اریدانش

 
 چکیده

اثر توماس  عیب ذاتی، رمان 1970دهه  لیاوا یاجتامع یبه تحوالت فرهنگ ینگاه با
به  سمیکه انتقال از فرهنگ فورد سازدمیاز لس آنجلس  گفتامنی یساختار پینچون، 

این لحظه دهد که در یمقاله نشان م نیکشد. ایم ریرا به تصو یستیفرهنگ پسا فورد
-یساخته م یجنوب یایفرنیکال مختص به منطقه یادب یهایاهتوتوپنوعی از ، تاریخی

کند، یم فیتعر افتهیتحقق  یا را به عنوان آرمانشهرهااهیفوکو هتوتوپ شلید. منشو 
 واژگونو  کشندبه چالش می، دهندیرا نشان م یعیطب یکه همزمان فضا ییهامکان

عیب رمان ، فوکو یباستان شناس لیو تحل هیمطالعه با استفاده از روش تجز نی. اسازندیم
گفتامن رمان  لیو تحل هی. تجزکندبازخوانی می یادب یتوسعه هتوتوپولوژ  یرا برا ذاتی

به عنوان  آن را مطالعه نیکه ادهد را نشان می اهاهتوتوپ وستهیناپ عتیطب نچونیپ
 یدیجد ابزاراز  نچونی، پعالوه بر اینکند. یم شنهادیپ یهتوتوپولوژ  یاصل برا نیهفتم

بازمنایی در  یساز یجهانتغییر شکل مجدد  یبرا هتوتوپیاهای برطرف کننده فشاربه نام 
دهد که چگونه یمقاله نشان م نی، ا تیدر نها کند.یاستفاده م سلس آنجلشهر  خود از

 یزمان فیط یبا فرشده ساز تا  قصد دارند یستیو پسا فورد یستیشدن فورد یامواج جهان
برطرف  یاهای، هتوتوپحال نیبگذارند. با ا ریتأث مردم لس آنجلس یبر زندگ یو مکان

 و ،کنندیموجود مقاومت م تیوضعکننده فشار که پینچون ابداع کرده، در برابر 
 .منایندیم شنهادیشدن را پ یجهان یساز دهفرش  یروهایمجدد ن یکربندیپ

 ؛یباستان شناس لیتحل ؛لس آنجلس ؛یذات عیب ؛نچونیتوماس پ :واژگان کلیدی
 .یادب یهتوتوپولوژ 
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 :ول لویناسی بر دستور چهرهئی مسسوژه نقد
 مارگارت اتوود مدادمی گانهی ارباب و برده در سهوارونگی رابطه

 ول(ؤ )نویسنده مس زکریا بزدوده
   رانی، اسنندج، دانشگاه کردستان ،دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی

 گار منفرد سعیدن
   رانی، اتربیز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تربیز ،دانشجوی دکرتی زبان و ادبیات انگلیسی

 
 چکیده

 وی ارباب سوژه با دیگری برابر با رابطه بین ارتباط ،اخالق امانوئل لویناسی نظریه طبق
که به هیچ وجه مطلق نیست. هدف این مقاله نشان دادن حالت  است برده فرض شده

مارگارت  مدادمی گانهی ارباب و برده با توجه به اخالقیات لویناس در سه نوسانی رابطه
در  . اینمک استکه نیازمند ک شودوابسته بدل می یارباببه  ،دیگریی . چهرهاستاتوود 
بدین . کندیروی پاز او دهد که باید می فرمان به سوژه به صورت جدیکه  است حالی
 ،در نتیجه. آیدئق میبر فقر خود فاو  کنداش محروم میروتدیگری سوژه را از ث ترتیب
 قیاخال  یارابطه ،ثرومتند ایی سوژهفقیر و سوژه به مثابه یی اربابدیگری به مثابهمیان 

این مقاله به اهداف نوع  ،با بنیان نهادن بحث بر اصول لویناسی مذکور . گیردشکل می
 دهد چگونهنشان میو  پردازدمیاتوود مارگارت های پساآخرالزمانی ی شخصیتدوستانه

 بازگشت به ،اگر پیش بینی هم نباشد ،رسانجام مدادمی گانهدنیای پساآخرالزمانی سه
 کند.گذشته است را جهت گیری می ،اخالقی و اشرتاکی که حال ،ی انسانیجامعه سوی

آرمان  ؛مارگارت اتوود ؛اخالق دیگری لویناس ؛پساآخرالزمانی ؛سوژه :واژگان کلیدی
 .شهر
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  «خواهش»و  «ژوئیسانس دیگری بزرگ»
 :امیلی دیکنسون اثر «نوشم هیچگاه تخمیر نشدهشرابی می»در شعر 

 الکانی یرویکرد

 ول(ؤ )نویسنده مس محمد امین رضائی
   رشت، ایران ،دانشگاه گیالن ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 برکتبهزاد 
 رشت، ایران ،دانشيار ادبيات تطبيقي، گروه زبان انگلييس، دانشگاه گيالن

 
 چکیده

 بعضی از لغات شعر یرسدرگمی مفرسان در تبیین معناین است که رو مقاله پیشهدف 
عمق روانکاوانه منت را تحت نظریات الکان برجسته کند. سوال اول و  ،را برطرف دیکنسون

آیا شاعر  ،شده است و سوال دوم ظاهر در منت چگونه «خواهش»مقاله این است که 
ژوئیسانس دیگری بزرگ  ،کاندر سمینار بیستم، ال  طلبد؟را می مژوئیسانس دیگری بزرگ»

قابل رترین و در عین حال غیپرتنشکند: ژوئیسانس دیگری بزرگ را اینگونه تعریف می
غیر  «خواهش»ست. اما، ا ترین نوع ژوئیسانس است که با ژوئیسانس عارفان یکیوصف

خواهش، »کان، و از زبان رسچشمه می گیرد. عبارت معروف ال  ستقابل دست یابی
 گویای آن «ستا هادیگری بزرگ مخزن گنجینه ی دال»و  «تخواهش دیگری بزرگ اس

تواند از طریق دال منایان شود. این مقاله مفاهیم اشاره شده الکانی که خواهش می است
 :گنجاند. قوس هرمنیوتیکی ریکور تشکیل شده است ازرا در قوس هرمنیوتیکی ریکور می

از این سه مرحله تفسیر عبور  را منت شعر مقاله .( تصاحب کردن3( تفهیم و 2( توضیح 1
. نتایج این کندمفاهیم الکانی تصاحب می را با کمکهان منت و در مرحله آخر ج دهدمی

ه ب منحرص «ژوئیسانس دیگری بزرگ»( شعر در منایش 1طور خالصه می شود:  تحقیق این
( 3تعالی )دیگری بزرگ( در منت وجود دارد. م هستی( خواهشی شدید برای 2فرد است. 

 که به عبارت دیگر، دال خواهش در منت حضور دارد .است رضحادر منت  تاخواهش رصاح
 ایم.ها را مشخص کردهدر این مقاله آن

؛ روانکاوی الکانی میل؛ ؛ژوئیسانس دیگری بزرگ ؛امیلی دیکنسون :واژگان کلیدی
 .دال ؛عرفان
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 ا جوامع مسلماِن بریتانی یههراسانهراسانه و ضد اسالمبازنمایی اسالم
 در یوتیوب

 حسن زریبا
 تونس ،استادیار انگلیسی، دانشگاه قفصه، قفصه

 
 چکیده

ل گانتلت به مخاطبان رسانه، اینگونه استدالدیوید  2.0مقاله حارض بر مبنای رویکرِد وِب 
های بریتانیا به طور هراسی در رسانههای اسالمکند که گرچه ممکن است گفتامنمی

هراسی های ضد اسالمکلی، و در رسانه برخط به طور اخص، هژمونیک باشند اما گفتامن
نیای معارص دارای پتانسيل واقعی جهت معکوس کردن هژمونی ضد مسلامنان در بریتا

 یهتولید کننده و هم مرصف کنند به عنوانهای برخط، هم هستند. کاربران رسانه
 های خود و دیگران،مفاهیم مختلف از هویتایجاد های جمعی، با رسانهها در بازمنایی

کنند. در راستای قدرت محو کردن مرزهای میان فضای واقعی و مجازی را کسب می
نظرات کاربران دو ویدیوی یوتیوب مقایسه و بررسی شده و از دید دستیابی به این هدف، 

انتقادی مورد ارزیابی قرار گرفته است تا مشخص شود کاربران چگونه به توليد و مرصف 
های مختلف از جوامع مسلامِن بریتانیايی يا جوامع مسلامن در بریتانیا بازمنایی

یوتیوب، در جایگاه ويژه خود به عنوان نتایج حاکی از آن است که کاربران پردازند. می
های متفاوت از هویت خود و دیگران نقش دارند. سازیسوژه، در ايجاد مفهوم

شوند، سلسه مراتبی از تصاویر هایی که از سوی کاربران تولید و مرصف میبازمنایی
 هراسانه را از اسالم و مسلامنان در بریتانیای چند فرهنگی معارص هم تثبيتاسالم

 .کشندکنند و هم به چالش میمی

 .2.0وِب  ؛بازمنایی ؛رصف کنندهم-تولید کننده ؛هراسیاسالم ؛گفتامن :واژگان کلیدی
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  آثار منتخب  اچ پی الوکرفتخوانش اکوفمینیستی 
 مادر/طبیعت  کاترین ام. روچ از منظر نظریه

  مرتضی امامقلی تبار ملکشاه
 ، گرگان، ایراندانشگاه گلستان ،کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

   ول(ؤ مس نویسنده) عبدالباقی رضایی تاالر پشتی
  گلستان، گرگان، ایراندانشگاه  ،استادیار زبان و ادبیات انگلیسی

  بهزاد پورقریب
 گلستان، گرگان، ایراندانشگاه  ،استادیار زبان و ادبیات انگلیسی

 
 چکیده

 درجه باالترینبا  نقد بوم گراگفتامن اکوفمینیستی اوج اهمیت خود را با ظهور فمینیسم و 
بازگشت و مرور مجدد نویسندگان و متون که به  کند.مطالعات فرهنگی و ادبی تجربه  می

اکوفمینیستی کمک گرفته است،  منظرشکل گیری نیروهای فرهنگی فعلی از طریق 
ممکن است به ما کمک کند تا درک کنیم چگونه طبیعت و زنانه هر دو به طور جداگانه و 

 ترین وز برجستههاوارد فیلیپس الوکرفت به عنوان یکی ا. گیردمورد بررسی قرار میبا هم 
ادبیات داستانی تخیلی و ترسناک )و شاید به طور کلی در  یهاتأثیرگذارترین چهره

دهد و تصویری قابل تأمل از زنان و زنانگی را در منت خود ارائه میاست که فرهنگ پاپ( 
ل ناپذیر در جهان بینی دارد، زنانگی و طبیعت تقریباً در کاز آنجا که طبیعت نقشی جدایی

را از  الوکرفت این مقاله قصد دارد آثار گیرد.هایش در یک مفهوم واحد قرار میاستاند
از که ، را در مورد مادر/طبیعت اکوفمینیست تجزیه و تحلیل و نظریه یاکوفمینیستمنظری 

 دپژوهشگران بر آنن کارگیرد.هدر زندگی و آثار ادبی ایشان ب ،کاترین روج  مطرح شده سوی
آثار  و منایش تقریبا شیطانی زنانگی در روج شده توسططبیعت بد مطرح  اید میان

 .دنهمبستگی را پیدا منای الوکرفت

نقد  ؛الوکرفت ؛مادر/طبیعت ؛بوم شناختی روانشناسی ؛اکوفمینیسم :واژگان کلیدی
 .گرابوم
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  :از خود، به رغم خود، برای دیگری
 اثر شارلوت ماری ماتیسن پرینیستی از رمان فم-خوانشی لویناسی

 ول(  ؤ نویسنده مس) مسعود رستمی 

  استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 سحر مرتضوی 

 ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانکارشناس ارشد زبان و 
 

 چکیده

-، جنبشرا آغاز منود پرنوشنت رمان  1929هنگامی که شارلوت ماری ماتیسن در سال  

رغم این که  های گوناگونی در جهت احقاق حقوق زنان در حال شکل گرفنت بود. علی
سایر آثار ادبی روزگار خود  حاوی اشاراتی متععد به مسائل زنان است، به اندازه این رمان

مورد توجه منتقدان قرار نگرفت. رسانجام پس از گذشت چند دهه، رمان مذکور به یکی از 
ترین آثار ادبیات داستانی در اقصی نقاط عامل و به خصوص ایران مبدل گشت. از پرفروش

با ، پرمینیستی از رمان ف-صدد آن است که خوانشی لویناسی این روی، مقاله حارض در
های فمینستی و آرای فیلسوف فرانسوی امانوئل لویناس در باب اخالق و تکیه بر دیدگاه

فمینیسم و فلسفه لویناس، رابطه بین خود و  میاندیگری، ارائه مناید. نقطه مشرتک 
دیگری است که از نظر هر دو نحله ی فکری، باید تغییر کند. به طور معمول در رابطه بین 
خود و دیگری مردان در درجه اول و به عنوان قدرت غالب و زنان در رتبه ی بعدی، به 

س نظریه لویناس، اساشوند. از طرفی اخالق بر عنوان جنسیت دوم و دیگری انگاشته می
ای شایسته و متعادل بین خود و دیگری تأکید دارد. در نتیجه، رابطه بین خود و بر رابطه

دیگری و نیز ذات و وجود دیگری ارزش و اهمیت پیدا کرده و تعریف جدیدی از آن ارائه 
دهد که چگونه رابطه بین خود و دیگری، که نشان می پرشود. خوانش حارض از رمان می

شود. به ای اخالقی ختم میگردد، رسانجام به رابطههای نفسانی آغاز میدر ابتدا با هوس
عالوه، شخصیت زن، استقالل و هویت خود را که درابتدا تحت سلطه و انقیاد مردان است 

 .یابدرا بازمی

 .فمینیسم ؛شارلوت مری ماتیسن ؛خود و دیگری ؛پر ؛امانوئل لویناس :واژگان کلیدی
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  اسکیزوفرنیای پسامدرن و عدالت اجتماعی ،پارانویا
 دلیلواثر دان  لیبرادر رمان 

  رضا نامجوعلی

   ایرانگروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران،  ،دانشجوی دکرتی
 ول(  ؤ نویسنده مس)  محمد مطیعی

 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
 

 چکیده

کند یماظهار  لیربادلیلو، در اثرش دان کند نشان دهد که چگونهمقاله حارض تالش می
تاد که در دنیای امروز عدالت اجتامعی به دلیل پارانویا و توطئه وجود ندارد. جان رالز، اس

فقید دانشگاه هاروارد، در آثار اصلی خود درباره عدالت اجتامعی و جهان آرمان نوشته 
 وب آنطور کلی تأثیر نامطل ، دلیلو به ترور کندی از سوی اسوالد و بهلیربااست. در رمان 

شود، عنوان اسکیزوفرنی پارانوئید تجربه میبر جامعه اشاره دارد. در این رمان، پارانویا به 
دادهای بر اساس روی لیربادهند. اگرچه که در آن بیامران هر دو ویژگی را نشان می

ای تاریخی های واقعی تصنیف شده است، اما تالشی برای تولید نسخهتاریخی و شخصیت
رشح آنچه که واقعاً در آن روز اتفاق ن رویدادها نیست. دلیلو قصد ندارد به دقیق از ای

چون و چرا از توطئه ترور ایجاد کند بلکه او از شخصیت افتاده است بپردازد یا روایتی بی
تصویر کشیدن وضعیت تاثیرگذار پارانوئید گر اِِورِت، برای بهسوزان، دخرت جوان توطئه

های پارانوئیدی برانگیخته و با نشان تکه و پاسخرکیب واقعیت تکهکند. با تاستفاده می
کند، دلیلو های اجتامعی را ایجاد میکه چگونه اسکیزوفرنی پارانوئید بیامریدادن این 

کند. بنابراین، مقاله حارض به بررسی جایگاه عدالت اجتامعی در یک اثر ادبی ارائه می
 .پردازدجهان پسامدرن پارانوئید می

 .عدالت اجتامعی ؛لیربا ؛دان دلیلو؛ بی عدالتی :واژگان کلیدی
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 اثر شایال عبدالله رویاهای زعفرانی تروما و بهبودی در رمان 

 زهرا قاسمی
 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد تربیز، دانشگاه آزاد اسالمی، تربیز، ایران ،دانشجوی دکرتی

 ول(ؤ )نویسنده مس پیامنارص دشت

 زبان و ادبیات انگلیسی، واحد تربیز، دانشگاه آزاد اسالمی، تربیز، ایران استادیار
 سید مجید علوی شوشرتی

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

 چکیده

شخصیّت اصلی رمان گیری هویّت این مقاله در نظر دارد تأثیر تجارب تروماتیک را بر شکل
رویاهای زعفرانی بررسی مناید و همچنین چگونگی فائق آمدن او را بر آسیهای متعدد 

های چندگانۀ زنان مسلامن ها وکشمکشروانی واکاوی مناید. نویسنده که متوّجه هویّت
هراسی بعد از حادثۀ یازده های زندگی دررشایط اسالمدر دایسپورای آمریکا است، چالش

را از طریق زندگی قهرمان داستانش، آریسا الهی، نویسنده و هرنمند پاکستانی  سپتامرب
دهد. مفاهیم دهد مورد بحث و بررسی قرار میکه همرسش را در این حادثه از دست می

گیری هویت تروما و بهبودی از منظر جودیث هرمن برای بررسی تأثیر تروما برشکل
ر گرفته شده است. مقالۀ حارض راهربدهای ادبی و شخصیّت رمان و روند بهبودی او به کا

کند تا نشان دهد چگونه های روایی را دراین رمان ترومایی فمینیستی بررسی  میتکنیک
صدایی مشخص شده بازمنایی نویسنده تالش کرده است آنچه را که اصالتا باسکوت و بی

پتامرب و پیامدهای آن دهد هرچند که حوادث یازده سکند. نتایج پژوهش حارض نشان می
ع گذارند، ولی او به عنوان نویسنده و هرنمندی توامنند، منابتأثیرات مخربی بر آریسا می

بار گیرد و از روابط خانوادگی برای کنار آمدن با تجارب غمروحی و روانی خود را به کار می
جوید. کتی ها وحتی پرورش دیدگاه مثبت نسبت به آینده بهره میزندگی، تحّمل سختی

 .پردازان اصلی این پژوهش می باشدکاروث، جودیث هرمن و لوری ویکروی از نظریه

 .شایال عبدالله ؛رویاهای زعفرانی ؛های رواییتکنیک ؛بهبودی ؛تروما :واژگان کلیدی
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 و دستاورد فراگیران زبان انگلیسی آموزش معکوس
در یک موسسه زبان انگلیسی  نو خوانددستور زبان در زمینه ی یادگیری 

 (2021ایران ) -کرمان

 علیرضا فردین
 ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان ،آموزش زبان انگلیسی گروه، دانشجوی دکرتی 

 ول(ؤ )نویسنده مسد ندا فاتحی را
 ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمان ،آموزش زبان انگلیسی استادیار

 مسعود تاج الدینی

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

 چکیده

و یادگیری دستور زبان و درک مطلب  خواندناین پژ وهش اثربخشی آموزش معکوس در 
. در این بررسی داده است مورد ارزیابی قرار را( EFL) به عنوان یک زبان خارجیانگلیسی 

یادگیری زبان انگلیسی یک مؤسسه که در دوره متوسط  مذکررشکت کننده زبان آموز  60
بر اساس منونه گیری  مشغول فراگیری بودندایران  کشور وکرمان واقع در زبان  یآموزش

در راستای انتخاب شدند. سپس، منونه ها بدون تغییر  و کالس دودر قالب  «در دسرتس»
معکوس و یاد گیری به طور تصادفی به دو گروه  یاد شده ، دو کالساجرای منونه برداری

آموزشی رشکت جلسه  14 در گروه کنرتل تقسیم شدند. در مرحله بعد ، هر دو گروه
و  روش یادگیری معکوساز طریق  اولکه در آن درک مطلب و دستور زبان به گروه  منودند

سسه آموزش داده شد. ؤ بدون تغییر در م و به گروه کنرتل از طریق آموزشهای اصلی
رسیع  تعیین سطحآزمون  :مورد استفاده در این مطالعه شامل اطالعات گردآوری هایابزار 

(QPT آزمون گرامر میشیگان و آزمون خواندن میشیگان بود. نتایج ، ) د که نشان داحاصله
متوسط ایرانی دوره زبان آموزان  دستورآموزش معکوس بر درک مطلب خواندن و یادگیری 

EFL  .پیشنهاد پژوهشگران این تحقیق ، بر همین اساستأثیر چشمگیری داشته است
به دنبال افزایش درک مطلب خواندن و دانش دستوری  EFLمعلامن چنانچه که  کنندمی

خود  تدریسبه عنوان بخشی از  آموزش معکوس  رویکرد ازمی توانند زبان آموزان هستند، 
 .ندب مکمل از آن بهره بآموزشی و یا حتی به صورت یک روش 

و درک  خواندن ؛زبان دانش دستور ؛معکوسآموزش  ؛EFLفراگیران  :واژگان کلیدی
 .مطلب
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 ساسح-تأثیر چارچوب جدید نوشتاری بافت
 زبان انگلیسی بر عملکرد نوشتن زبان آموزان ایرانی

 سیده زینب رحمتی پسند
 دانشجوی دکرتی آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، قشم، ایران

  ول(ؤ شهرام افراز )نویسنده مس
 زبان انگلیسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسالمی، قشم، ایرانش استادیار آموز 

 سید آیت آلله رزمجو
 دانشگاه شیراز، شیراز، ایران آموزش زبان انگلیسی، استاد

 
 چکیده

ساس را در بهبود ح-ارچوب نوشتاری بافتهاثربخشی یک چ کندمیاین مطالعه تالش 
نوشتاری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی بررسی کند. بدین منظور، شصت عملکرد 

دانشجوی سال دوم رشته مرتجمی زبان انگلیسی از دو کالس دست نخورده در دانشگاه 
در این مطالعه رشکت کردند. برای ارزیابی درجه در ایران  آزاد اسالمی واحد تنکابن

از  28-36)دریافت کننده های متوسط روهبندی آنها به گهمگنی رشکت کنندگان و طبقه
ک آزمون آکسفورد رسیع اجرا (، ی60از  37-44ه )دریافت کنندمتوسط ( و باالتر از 60

هر گروه به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنرتل تقسیم شدند. پیش  ،شد. سپس
های آزمایش مقاله نویسی را بر آزمون نوشتاری برای همه رشکت کنندگان اجرا شد. گروه

جلسه همه رشکت کنندگان در  12ردند. پس از حساس مترین ک-اساس چارچوب بافت
ل برای بررسی تفاوت منونه مستق test-tمنونه زوجی و  test-tپس آزمون رشکت کردند. 

آماری معنا دار بین میانگین گروه ها اجرا شد. نتایج نشان داد که هر دو گروه آزمایشی 
و باالتر از متوسط به طور قابل توجهی عملکرد بهرتی نسبت به گروه های کنرتل متوسط 

بود عملکرد نوشتاری حساس برای به-داشتند و این بیانگر این است که چارچوب بافت
دانشجویان موثر بوده است اما، هیچ تفاوت معنا داری بین منرات پس آزمون گروه های 

از متوسط وجود نداشت. این به این معناست که اجرای چارچوب و باالتر آزمایشی متوسط 
و گروه آزمایشی به یک اندازه موثر بوده است. بر اساس نتایج این حساس در هر د-بافت

رتقاء توانایی نوشنت زبان آموزان ایرانی موثر است و حساس برای ا -تخقیق، چارچوب بافت
 .نشجویان و زبان آموزان مفید باشدنتایج این مطالعه می تواند برای مدرسان ، دا

یان ایرانی زبان حساس؛ دانشجو-مترین نوشنت؛ چارچوب بافت :واژگان کلیدی
؛ مقاله دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی حد متوسط انگلیسی باالتر از حد متوسط؛

 .نویسی


