
  

Volume 10, Issue 1 
Winter and Spring, 2022 
pp. 241-252 

Journal of Applied Linguistics and Applied Literature: 
Dynamics and Advances 

 

 
 
 
 
 

 

 

Persian Abstracts: 

ارتباط معنا ها  آن یبا عملکرد شغل یرانیا یسیمعلمان زبان انگل يا حرفه تیصالح ایآ
 دارد؟ اگر بله، چقدر و چگونه؟ يدار

(نویسنده مسئول) افشین رضایی  
رانیلرستان، ا ،يبروجرد یاهللا عظم تیدانشگاه آ ،یسیگروه زبان انگل اریاستاد  

Email: afsheen.rezai@abru.ac.ir 
 زینب عزیزي 

رانیلرستان، ا ،يبروجرد یاهللا عظم تیدانشگاه آ ،یسیگروه زبان انگل اریاستاد  
Email: zeinab.azizi@abru.ac.ir 

سان نمازیان دوستاح  
 مدرس دانشگاه علمی کاربردي خوزستان، اهواز، ایران مؤسسه آموزش عالی مهراروند، آبادان، ایران

Email: e.namazi75@yahoo.com 
  

  چکیده
دارد؟ اگر بله، چقدر و  يارتباط معنا دارها  آن یبا عملکرد شغل یرانیا یسیمعلمان زبان انگلاي  حرفه تیصالح ایآ

ها  آن یبا عملکرد شغل یسیمعلمان زبان انگلاي  حرفه تیصالح نیمطالعه حاضر قصد دارد رابطه ب دهیچگونه؟ چک
شامل مرد  یسیمعلم زبان انگل 330هدف، در مجموع  نیا يکند. برا یبررس رانیدر ا یفیو ک یرا به صورت کم

نفر) و  11شامل مرد ( یسیمعلم زبان انگل 25متشکل از اي  و نمونه یبخش کم ينفر) برا 145نفر) و زن ( 185(
خرم آباد و بروجرد انتخاب  يدر شهرها یتصادف يریبا استفاده از روش نمونه گ یفیبخش ک ينفر) برا 14زن (

اي  حرفه یستگیپرسشنامه شا کی ،یسیمعلمان زبان انگل یپرسشنامه عملکرد شغل کیبه  ندگانشدند. شرکت کن
 لیتحل قیشده از طر يجمع آورهاي  منعکس کننده پاسخ دادند. داده یگزارش کتب کیو  یسیمعلمان زبان انگل

قرار  لیو تحل هیزاستاندارد مورد تج یموضوع يکدگذار لیتحل چندگانه و ونیرگرس لیتحل رسون،یپ یهمبستگ
مثبت و  یآنها همبستگ یشرکت کنندگان و عملکرد شغلاي  حرفه یستگیشا نینشان داد که بها  افتهیگرفتند. 

عوامل  ریکنندگان عمدتاً تحت تأث شرکت ینشان داد که عملکرد شغل جینتا ن،یوجود دارد. عالوه بر ا يمعنادار
 ،»یشغل یاثربخش شیافزا«را نشان داد:  یچهار موضوع کل یفیک يها افتهیها است.  ها، دانش، و نگرش مهارت

 ییکاربردها هی. مطالعه با ارا»یسازمان رشیپذ يارتقا«و  ،»سیتدر زهیانگ شیافزا« ،»سیتدر يبهبود خودکارآمد«
 رسد.  می انیبه پا شتریمطالعه ب يبرا ییهاشنهادیو پ
 

 یسیمعلمان زبان انگل ،یموضوع يکدگذار لیو تحل هیتجز ،یعملکرد شغل ،يحرفه ا تی: صالحيدیواژگان کل
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  چکیده

فردي مرتبط با عقاید، افکار، و رفتار فراگیران بر حسب سبک یادگیري که آنها در طی هاي  بسیاري از تفاوت
) عبارتند 2013یادگیري طبق نظر کلب و کلب (هاي  کنند، قابل تعبیر است. این سبک می فرآیند یادگیري انتخاب

مبتکر / خالق، متفکر، تحلیل گر، تامل کننده، تصمیم گیرنده، عمل گرا، و متعادل.  از شروع کننده، تجربه کننده،
در کشور  4این تحقیق به منظور تهیه و اعتبار سنجی ساختار چند بعدي پرسشنامه سبک یادگیري کلب ورژن 
تبار سنجی ایران انجام شده است. پرسشنامه فوق به نظریه یادگیري تجربی منوط شده و توسط رویکردهاي اع

گیرند و در دانشگاه آزاد  می دانشجو که زبان انگلیسی را بعنوان زبان خارجی فرا 833تهیه و ارزیابی گردیده است. 
خوانند، در این تحقیق مشارکت داشته اند. تحلیل عاملی تاییدي با استفاده از  می اسالمی واحد تهران شرق درس

سبک یادگیري) استفاده گردیده است.  9رسشنامه فوق (شامل الگوي معادالت ساختاري جهت اعتبار سنجی پ
برازش قابل قبولی را نشان نداد، چرا که همبستگی باالیی بین  4نتایج بررسی اولیه پرسشنامه کلب ورژن 

 سبک یادگیري که باالترین مقدار همبستگی را نشان 3یادگیري وجود داشت. بمنظور حل مشکل فوق، هاي  سبک
سبک یادگیري بود،  6کدیگر تلفیق گردیده و مدل دیگري براي پرسشنامه جدید که حاال شامل دادند با ی می

ترسیم گردید. نتایج نشان داد که پرسشنامه جدید قابل قبول بوده و از برازش مناسبی برخوردار بوده است. پایایی 
سبک یادگیري  6شامل  4و روایی مدل نیز رضایتبخش بود. در حقیقت پرسشنامه سبک یادگیري کلب ورژن 

  برازش مناسبی را نشان داد. کاربرد آموزشی و پیشنهاداتی به منظور تحقیقات آتی نیز ارائه گردید. 
 

  سبک یادگیري، مراحل اعتبار سنجی، تحلیل عاملی تاییدي، الگوي معادالت ساختاري واژگان کلیدي:
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هاي  تیبا استقاده از فعال یرانیمعلمان کارآموز ا یسیلغات انگل يادسپاریبه  شیافزا
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  دهیچک
مطالعه حاضر به  دهد، یقرار م یسیبر سر راه معلمان زبان انگل يدیگان تولواژ یابیکه باز یغلبه بر موانع يبرا

 یسیواژگان انگل يادسپاریبه  ییتوانا شیبر افزا یخروج-يچرخه ورود یتعاملهاي  تیاستفاده از فعال ریتاث یبررس
پس - آزمون شیآزمون پ مطالعه شبه کیشرکت در  يبرا یرانیمعلم کار آموز ا 49منظور،  نیا ي. براپردازد یم

شرکت کنندگان توسط  ،يا سهیانتخاب شدند. پس از قرار گرفتن در سه گروه مقا يریپس آزمون تاخ-آزمون
شاگردان  یگروه يمعلم و شاگرد، همکار نیب يهمکار ،ي(انفراد یتحت سه نوع آموزش تعامل کسانی یمتون ادب

نشان  قیتحقهاي  داده لیو تحل هی) قرار گرفتند. تجزرمتقابلیغ- (متقابل یخروج- يورود زشو معلم) و دو نوع پردا
شاگردان و  یگروه يمعلم و شاگرد، همکار نیب يمحور (همکار اتیادب یکه تحت آموزش تعامل یداد که دو گروه

 اتیادبهاي  تیفعال رضکه در مع یبا گروه سهیقرار گرفتند در مقا یخروج- يبر چرخه متقابل ورود یمعلم) مبتن
گان را نشان  واژه يادسپاریاز به  يقرار گرفتند سطح باالتر یخروج- يمتقابل ورود ریبر چرخه غ یمبتن يمحور انفراد

 يبا همکار سهیشاگردان و معلم، در مقا نیب یگروه ياست که همکار نینشان دهنده ا جینتا ن،یدادند. عالوه بر ا
 یتعاملهاي  تیبه گنجاندن فعال ازینها  افتهی. دیآ می به شمار يواژگان روش موثرتر يادسپاریشاگرد و معلم در به 

  .کرد دییتا یسیمعلمان زبان انگل تیترب یرا در برنامه درس یخروج- يبر چرخه ورود یمحور مبتن اتیادب
  

محور، دوره  اتیادب کردیلغت، رو یتعامل يریادگی ،یخروج- يبر چرخه ورود یمبتن يها تیفعال :يدیگان کلواژ
  .لغات يادسپاری-معلم، به  تیترب

  
        اطالعات مقاله
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  با پژوهش یسیارتباط معلمان زبان انگل یبررس

   (نویسنده مسئول)راد  یمهران يمهد
  رانیا شابور،ین شابور،یدانشگاه ن ،یو علوم انسان اتیادب ةدانشکد ،یسیگروه زبان انگل ،يکاربرد یزبانشناس اریدانش

Email: mehrani@neyshabur.ac.ir  
  

  فؤاد بهزادپور 
 ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یسیگروه زبان انگل ،يکاربرد یزبانشناس اریاستاد

  رانیا ز،یتبر جان،یباآذر یمدن دیدانشگاه شه
Email: fouad.behzadpour@gmail.com  

  
  هچکید 

از  ياریمورد توجه بس ریاخ يها معلمان در سال یآموزش يها تیآن بر فعال يرگذاریتاث تیپژوهش و قابل ارزش
پژوهش و  نیبا هدف بهبود ارتباط ب یمختلف قاتیرابطه،  تحق نیپژوهشگران در رشته آموزش زبان بوده است. در ا

معلمان به عنوان  دگاهیها د پژوهش نیدر ا هک دهد ینشان م ها یبررس کنیصورت گرفته است. ل یعملکرد آموزش
معلمان  دگاهید یرو با هدف بررس شیچندان مورد توجه نبوده است.  پژوهش پ یکنشگران آموزش نیتر مهم

 يبرا يا منظور، نخست پرسشنامه نیدر آموزش زبان انجام شده است. بد یپژوهش يها افتهی يرینسبت به بکارگ
 ییشد. پس از مشخص شدن روا هیراه ته نیموانع موجود در ا یبررس زیپژوهش و ن باارتباط معلمان  زانیم نییتع

 لیشد. تحل عیتوز یسیاز پانصد معلم زبان انگل شیب نیها، پرسشنامه در ب داده يبه منظور گردآور ،ییایو پا
که  یمعلمان امامتوسط هست،  زانیبه م یدانشگاه يها با پژوهش شانیمعلمان نشان داد که ارتباط ا يها پاسخ

 یپژوهش يها تیبه انجام فعال يشتریب لیهستند، تما يکمتر یباالتر و تجربه آموزش یمدارك دانشگاه يدارا
به  توان یپژوهش در آموزش زبان را م يریکه موانع بکارگ نستیا دیپژوهش مو نیا يها افتهی نیدارند. عالوه برا
موانع  ،یآموزش يها استیها، موانع مرتبط با س پژوهش تیفیو ک تیکرد: موانع مرتبط با ماه میچهار گروه تقس

در  یپژوهش يها افتهیشدن  ییمحققان و معلمان، و موانع مرتبط با اجرا نیمربوط به عدم ارتباط سازنده ب
نبود  ،یو مال يفکر يها تینشان داد که عدم حما زیاز موانع ن کیهر  یوزن يآمار لیآموزش زبان. تحل يها کالس

 نیاز مهمتر یدانشگاه يها پژوهش يدرك محتوا يمعلمان برا یو نداشتن دانش کاف ،یجامع پژوهش انهسام
  .رود می عدم کاربست پژوهش در نظام آموزش زبان به شمار لیدال

  

  یمعلمان، عملکرد آموزش دگاهید ،یدانشگاه يها : موانع، کاربست پژوهشيدیکل گانواژ
  

  اطالعات مقاله
  

 مقالۀ پژوهشی
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اي نقش گفتمانی فاعل در تحلیل بین رشته.» کنیم ..بررسی میما ارتباط را «
  پژوهشی-چکیده مقاالت علمی

  (نویسنده مسئول) یمیفؤاد ابراه دیس
  رانیواحد شادگان، شادگان، ا یدانشگاه آزاد اسالم ،یسیگروه زبان انگل ،يکاربرد یزبانشناس اریاستاد

Email: Seyedfoade@gmail.com  
  

  ایفرن میمر
  رانینور، ا امیدانشگاه پ ،یسیانگل اتیگروه زبان و ادب ،يکاربرد یزبانشناس اریاستاد

Email: mfarnia@pnu.ac.ir 
 

  چکیده

-عنوان ابزاري مهم جهت مدیریت اطالعات و کمک به خواننده جهت تصمیمپژوهشی به - چکیده مقاالت علمی
گیري مطالعه مقاله است. در این مطالعه برآنیم تا تعداد و نقش گفتمانی انواع فاعل گرامري استفاده شده در 

 چکیده مقاالت 300پژوهشی از چهار رشته دانشگاهی را بررسی کنیم. به همین منظور، - چکیده مقاالت علمی
چکیده از هر رشته) از مجالت معتبر و از چهار رشته تحصیلی زبان شناسی  75پژوهشی به طور تصادفی (-علمی

) 1993هاي انتخابی بر اساس مدل گاسدن (کاربردي، اقتصاد، کشاورزي، و فیزیک کاربردي انتخاب شدند. چکیده
دند که تنها شش نوع فاعل گرامري در باشد، تحلیل شدند. نتایج نشان دانوع فاعل گرامري می 16که شامل 

هاي مختلف هم به تعداد متفاوتی استفاده شدند. نتایج همچنان هاي تحلیل شده به کار رفتند که در رشتهچکیده
هاي نشان دادند که نقش گفتمانی انجام شده توسط انواع فاعل گرامري در این مطالعه تا حد زیادي در رشته

یجه، انتخاب و نقش گفتمانی فاعل گرامري تحت تاثیر قواعد و نحوه نگارش چکیده مختلف یکسان بودند. در نت
هاي مقاالت توانند در افزایش دانش نویسندگان چکیدهگیرند. نتایج همچنان میپژوهشی قرار می- مقاالت علمی

  . تلف کمک کنندهاي مخپژوهشی در زمینه استفاده از انواع فاعل گرامري و نقش گفتمانی آنها در رشته-علمی

  پژوهشی  - اي، تحلیل گفتمانی، فاعل گرامري، چکیده مقاالت علمیمطالعه بین رشته واژگان کلیدي:

 

 

  
  اطالعات مقاله

  

 مقالۀ پژوهشی
 1400 خرداد 5شنبه، چهارتاریخ دریافت: 

  1401اردیبشهت  25شنبه، یک: تصویب تاریخ
  1401خرداد  9تاریخ انتشار: دوشنبه، 

  1401 بشهتیارد 25 کشنبه،ییخ آنالین: تار
  JALDA.2022.27HTTP://DX.DOI.ORG/10/278.1321.22049 شناسۀ دیجیتال مقاله:
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در متون  »یعلم یطرف یب«مظاهر  ادیبن-کرهیو پاي  رشته انیم یبررس
  یدانشگاه ياهپژوهش

(نویسنده مسئول) نژاد یمحمد صابر خاقان  
رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یخارج يو زبانها یگروه زبانشناس ،یسیآموزش زبان انگل اریدانش  

Email: mskhaghani@shirazu.ac.ir, Saber.khaghani@yahoo.com 
 

  آذریان میمر
رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یخارج يو زبانها یگروه زبانشناس ،یسیآموزش زبان انگل اریدانش  

Email: mazarian68@yahoo.com 
 

يفاطمه جوانمرد  
رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش ،یسیآموزش زبان انگل يدکتر يدانشجو  

javanmardi.fatemeh@yahoo.com 
  دهیچک

مختلف و در هاي  در رشته یدانشگاه يها در متون پژوهش »یعلم یطرف یب« ينمودها یمطالعه با هدف بررس نیا
معاصر  یسیانگل کرهی(پ COCA کرهیپ یمتون دانشگاه، منظور نیمختلف انجام شده است. به هم یزمان يها بازه
 انیب ينشانگرها ،یشخص ریاز زبان غ تفادهافعال مجهول، اس یوقوع چهار شاخص زبان ی) از نظر فراوانییکایآمر

قرار  یبررس رموردیسال اخ 20 یدر بازه زمان »یعلم یطرف یب« نیبه عنوان مضام یزبانهاي  کننده فینگرش وتلط
به کار گرفته شده اند و استفاده از  یدر نه رشته دانشگاه ینشان داد که افعال مجهول به طور متفاوت جیگرفت. نتا

 ن،یمتفاوت بوده است. عالوه بر ا اریبس یو اجتماع یبا علوم انسان سهیدر مقا یدر علوم تجرب یصشخ ریزبان غ
 يریبه صورت چشمگ یدانشگاههاي  از آن بود که وقوع افعال مجهول در طول زمان در همه رشته یحاکها  افتهی

در  یزبانهاي  کننده فینگرش وتلط انیب ينشانگرها ،یشخص ریاستفاده از زبان غ ن،یاست. همچن افتهیکاهش 
تر وقوع  یشخص ریتر وغ ینیبه قضاوت عها  رشته نیا سندگانینو لیتما لیاحتماالً به دل یعلوم و مهندسهاي  رشته

در متون  وستهیبه صورت پ »یعلم یطرف یب«آن بودند که  انگریب جینتا یداشته است. به طور کل يشتریب
 يکمتر لیتما یمقاالت دانشگاه سندگانیبدان معناست که اگرچه نو نیو ا افتهی شیافزا یدانشگاه يها پژوهش

 انیاز ب زیپره يدر راستا یزبانهاي  کننده فیتلط و یشخص ریاند، آنها از زبان غ به استفاده از افعالل مجهول داشته
  .اند بهره برده شتریب ریاخ يها در سال ینظرات شخص

 یسیانگل کرهیپ اد،یبن-کرهیپ ی، بررس»یعلم یطرف یب«مظاهر  ،یدانشگاههاي  : متون پژوهشيدیکل واژگان
  (COCA) کایمعاصر آمر

  اطالعات مقاله
 

 مقالۀ پژوهشی
 1400مرداد  7شنبه، پنچ: تاریخ دریافت

  1401اردیبشهت  2، جمعه: تصویب تاریخ
  1401خرداد  9تاریخ انتشار: دوشنبه، 

  1401اردیبشهت  2، جمعهخ آنالین: تاری
  JALDA.2022.27HTTP://DX.DOI.ORG/10/325.1333.22049شناسۀ دیجیتال مقاله: 
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  هاي دولتی غنا: مطالعۀ موردي شش دانشگاهتحلیل مضامین سرودهاي دانشگاه
  

  (نویسنده مسئول) يآمنورو يکازموس را
  غنا  ،یانیسون ،یعیو مابع طب يدانشگاه انرژ ،یو مطالعات عموم یمدرس گروه زبانشناس  

Email: cosmas.amenorvi@uenr.edu.gh / cozyrai@gmail.com  
  

   ره هیبافر اوک چاردیر 
  غنا ،یانیسون ،یعیو منابع طب يدانشگاه انرژ ،یو مطالعات عموم یمدرس گروه زبانشناس

Email: richard.okyere@uenr.edu.gh  
  

  چکیده
مطالعۀ حاضر به تحلیل محتوایی مضامین بکار رفته در سرودهاي سه دانشگاه قدیمی و سه دانشگاه جدید از میان 

-انتقال این مضامین پرداخته است. به کمک نمونههاي دولتی کشور غنا و نقش عوامل زبانی و ادبی در دانشگاه
هاي با به عنوان نمونۀ دانشگاهو دانشگاه علوم تربیتی وینه ،گیري هدفدار، دانشگاه غنا، دانشگاه کیپ کوست

و دانشگاه معادن و فنآوري به نمایندگی از  ،قدیمی و دانشگاه انرژي و منابع طبیعی، دانشگاه سالمت و علوم وابسته
اصلی ترین » دین«و  ،»دانش«، »خودستایی«سه مفهوم که هاي جوانتر انتخاب شدند. نتایج نشان داد اهدانشگ

مضامین بکار رفته در سرودهاي هر شش دانشگاه هستند. به لحاظ زبانشناختی، مفاهیم مذکور از طریق انتخاب 
و قیود قابل دریافت است. از حیث ادبی نیز، مضامین بکار رفته  ،صفات ،افعال، امیآگاهانۀ عناصر واژگانی شامل اس

و تشخص انتقال یافته است. در نحوة ارائۀ مضمون  ،هاي ادبی همچون استعاره، مبالغه، حشوبه کمک آرایه
هاي قدیمی با قاطعیت و صالبت خودستایی، بین دو گروه دانشگاهی تفاوت اساسی وجود دارد. در حالیکه دانشگاه

کنند که هاي جوانتر به شیوة غیرمستقیم و با قاطعیت کمتر عمل میپردازند، دانشگاهه نمایش خودستایی میب
  تر باشد. هاي قدیمیدانشگاهۀ تواند ناشی از تکریم آگاهانمی
  

  سرود دانشگاهی، زبان ادبی، زبانشناسی، ادبیات، تحلیل مضامین :گان کلیديواژ
  
  
  

  

  
  اطالعات مقاله

 

 پژوهشی مقالۀ
 1400 آذر 6، شنبه: تاریخ دریافت

  1401اریبهشت  14شنبه، چهار: تصویب تاریخ
  1401خرداد  9تاریخ انتشار: دوشنبه، 

  1401اریبهشت  14شنبه، چهار تاریخ آنالین:
 :شناسۀ دیجیتال مقاله

 539.1375.22049/JALDA.2022.27HTTP://DX.DOI.ORG/10  
  

2820-8986  :چاپیايشاپ 2821-0204: کیالکترونیشاپاي



Persian Abstracts 
 

 

248 

اثر کنراد  »برف خاموش، برف مرموز«در داستان کوتاه  »دیگري«مکالمه اخالقی با 
  آیکن: خوانشی لویناسی

  
   دهیمحمدرضا توز

   رانیا ز،ییتبر جان،یآذربا یمدن دیدانشگاه شه ،یسیانگل اتیکارشناس ارشد زبان و ادب
Email: m.tozideh@azaruniv.ac.ir  

  
   (نویسنده مسئول) روشناوند ينوروز دیفرش

 ،یو اجتماع یدانشکده علوم انسان ،یسیانگل اتیگروه زبان و ادب ،یسیانگل اتیزبان و ادب اریاستاد
  رانیدانشگاه مازندران، بابلسر، ا

Email: f.nowrouzi@umz.ac.ir  
  
 

  چکیده
در گفتمان پسامدرن از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا این گفتمان تمرکززدایی از  »دیگري«رابطه اخالقی با 

اي بود که به بازتعریف  مانوئل لویناس یکی از اولین فالسفهشمرد. ا سوبژکتیویته را یکی از اهداف اساسی خود برمی
است که تنها از طریق  »دیگري«ژه با مفهوم اخالقیات پرداخت. از نگاه او، اخالقیات آن نقطه عطفی در رابطه سو

خواهی به نفع آگاهی سوژه اجتناب  شود، نوعی ارتباط که ذاتا از هرگونه تمامیت بکارگیري زبان اخالقی محقق می
توان یافت.  اثر کنراد آیکن نیز می »برف خاموش، برف مرموز«ورزد. این دیدار اخالقی را در داستان کوتاه  می

شود. نتایج این پژوهش  ن که پسري دوازده ساله است، با صداي رازآلود برف مواجه میشخصیت اول این داستا
اي  گیرد، مکالمه قرار می »دیگري«دهد که شخصیت اول داستان هنگامی که در معرض چهره سخنگوي  نشان می

  دهد. اخالقی از دست میتدریج سوبژکتیویته خود را در این مواجهه  کند و، بدین ترتیب، به اخالقی با آن را آغاز می
  

  امانوئل لویناس، اخالقیات، زبان اخالقی، سوژه، دیگري، کنراد آیکن واژگان کلیدي:
  
  
  
  

  اطالعات مقاله
 

 مقالۀ پژوهشی
 1400 شهریور 11، پنچشنبهتاریخ دریافت: 
  1401اردیبهشت  25شنبه، یک: تاریخ تصویب

  1401خرداد  9تاریخ انتشار: دوشنبه، 
  1401اردیبهشت  25شنبه، یک آنالین:تاریخ 

 شناسۀ دیجیتال مقاله:
397.1347.22049/JALDA.2022.27HTTP://DX.DOI.ORG/10  
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 يبرا يسرود« ۀدر چکام کیدئولوژیا یِامرِ متعال ی: بررسیروحان یِشل

  یشل شیب یاثر پِرس »شهیاند ییِبایز
  

  (نویسنده مسئول)مسعود فرهمندفر 
خارجه، دانشگاه  يو زبانها یفارس اتیادب ةدانشکد ،یسیگروه زبان انگل ،یسیانگل اتیادب اریاستاد

   رانیتهران، ا ،یعالمه طباطبائ
Email: farahmand@atu.ac.ir; masoudfarahmandfar@yahoo.com  

  
   زادهیعل نیالد اثیغ 

  رانیا ر،یمال ر،یمالدانشگاه  ،یو علوم انسان اتیادب ةدانشکد ،یسیگروه زبان انگل ،یسیانگل اتیادب اریاستاد
Email: ghiasuddin.alizadeh@gmail.com  

  
  چکیده

  
کمتر موضوع  ،یشل شیب یپرس ک،یعصر رمانت یسیاثر شاعر انگل »شهیاند ییبایز يبرا يسرود« ۀچکام
ناقدان و پژوهشگران  ياز سو یاو با اقبال خوب یو فلسف يآثار شعر یِکه باق یبوده، در حال يانتقاد يها یبررس

در  »شهیاند ییبایز يبرا يسرود« ۀباشد که چکام نیمسئله ا نیا يمهم برا لیدل کی دیهمراه بوده است. شا
که  یمتعال یبه مدلول ازیدو سرحد و کرانه قرار دارد: ن انِیشعر م نیقرار دارد. ا یشل يو معنو یفلسف يتقابل با آرا

مسئله وجود ندارد  نیا يبرا یضمانت چیکه ه کیتراژ افتیدرك و در نیانسان معنا ببخشد و ا یو زندگ یبه هست
کوشد تا  می ژكیژ ياسالو ياز آرا يمند حاضر با بهره ۀنتوان هرگز جبران کرد. مقال دیرا شا نیادیفقدان بن نیو ا

معتقد بود  یکند. شل حیتشر یرا در بستر شعرِ شل کیدئولوژیا یِچکامه به دست دهد و امر متعال نیاز ا یخوانش
  .حذف کند يبشر یرا از زندگ یثبات یو ب ینیقی یتواند ب می اگر ممکن شود، ،ییبایتام و تمام به ز یکه دسترس

  
  کیدئولوژیا یِامر متعال ژك،یژ سم،یسیرمانت ،»شهیاند ییبایز يبرا يسرود« ،ی: شليدیکل واژگان

  
  
  

  اطالعات مقاله
 

 مقالۀ پژوهشی
  1400شهریور  14: یکشنبه، تاریخ دریافت
  1401اردیبهشت  25یکشنبه، : تاریخ تصویب

  1401خرداد  9تاریخ انتشار: دوشنبه، 
  1401اردیبهشت  25یکشنبه، تاریخ آنالین: 

 شناسۀ دیجیتال مقاله:
http://dx.doi.org/10.22049/jalda.2022.27401.1348     
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  و باروك نیدازا ،یکوانتوم کیمکان ی: تالقيآمبروز گمشده در شهرباز
  

  (نویسنده مسئول)پور  یامام یعل
  رانیدانشگاه تهران، تهران، ا ش،یک یالملل نیب سیپرد ،یسیانگل اتیزبان و ادب يدکتر يدانشجو

Email: a.emamipour@ut.ac.ir  
  

   ویپورگ دهیفر 
 ،یو علوم انسان اتیادب ةدانشکد ،یخارج يو زبانها یگروه زبانشناس ،یسیانگل اتیاستاد زبان و ادب

  رانیا راز،یش راز،یدانشگاه ش
Email: fpourgiv@rose.shirazu.ac.ir  

  
  چکیده 
 یعیو علوم طب یعلوم انسان يها رشته نیب میو مفاه ها دهیامکان رد و بدل شدن ا يا رشته نیتبادالت ب شیافزا با

 یادب ریو مقاالت غ یکه هم در آثار ادب سندگانینو نیاز معروفتر یکیشده است. همواره از جان بارت بعنوان  ایمه
 ادیشده است  اتیادب کریدوباره دادن بر پ یباعث جان جهینت درها وام گرفته است و  رشته ریبروز سا میخود از مفاه

 یکوانتوم کیزیشدن اصول ف ریاثر جان بارت و فراگ »يگمشده در شهرباز«نگارش رمان  نکهیا رغمی. علشود یم
 قیدق يریمدرن که تصو کیزیف میمفاه ریتاث وستند،یبوقوع پ یکسانی یدر بازه زمان یو اجتماع یدر محافل علم
اثر را در  نیاثر مورد غفلت قرار گرفته و اکثر پژوهشگران مصرند تا ا نیدر ا سازد یم انینما قتیتر درباره حق

مطالعه برآنست تا با استفاده از  نیهاست فرسوده شده است، مطالعه کنند. ا که مدت ،ییچارچوب پساساختارگرا
ها بنا شده است، چشم  بر آن یکوانتوم کیمکان يمواز ياهایدن ریو تفس یکپنهاگ ریکه اساس تفس یمیمفاه
کسل کننده  ریاثر جذاب را از آماج تفاس نیآمبروز ارائه داده و ا تیحول شخص يها را در داستان دیجد يانداز

  .حفظ کند یفراداستان
  

  موج و ذره یدوگانگ ت،یاصل عدم قطع ،یکوانتوم کیمکان ،یدارشناسی: باروك، پديدیکل واژگان
  
  
  
  

  اطالعات مقاله
 

 مقالۀ پژوهشی
 1400مهر  6: سه شنبه، تاریخ دریافت
  1401اردیبهشت  25شنبه، یک تاریخ تصویب:

  1401خرداد  9تاریخ انتشار: دوشنبه، 
  1401اردیبهشت  25شنبه، یک تاریخ آنالین:

: شناسۀ دیجیتال مقاله
http://dx.doi.org/10.22049/jalda.2022.27427.1358  
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  اثرِ پاتریشا کورنوِل» پس از مرگ«اشتیاق به دانستن در رمان 
 مهري نورمحمدنژاد بقایی

مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانکارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید   
Email: mehri6413@gmail.com 

 
 ابوالفضل رمضانی

ستادیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ا
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  چکیده

- داستانهاي کارآگاهی است که با خواندن ترین گفته خوانندگان داستان متداول» نمیتوانم از خواندنش دست بکشم«
- شود: جنایتی به وقوع میدهند. ساختار بسیار واضح این ژانر مدام تکرار میهاي جنایی کنترل خود را از دست می

کند. چطور داستانی پر از معما و حوادث  می پیوندد و کارآگاهی جستجو و تحقیق براي دستگیري جنایتکار را آغاز
نده از خواندن کتابی پر از اعمال بد و غیرانسانی جنایتکار دست ناواضح چنین جالب است؟ مهم تر از آن، چرا خوان

نماید چیست؟ در این مقاله قصد داریم دارد؟ عنصر مهمی که این ژانر را به عنوان ادبیات محبوب عام مطرح میبرنمی
ن کارآگاهی به ترین خصوصیات شهرت داستاآمبِرتو اکو به عنوان یکی از اصلی» حدس و گمان«با تمرکز بر مفهموم 

ها براي سرگرمی هستند: تئوري تاثیرِ داستان«سواالت فوق پاسخ دهیم. براي دستیابی به هدف مذکور، از مقاله 
شگفتی،  –گر ایم تا با بررسی سه عامل تحلیلوِسل بهره گرفتهاي  نوشته ویلیام اف برووِر و ادوارد» هاساختاري داستان

  پرده برداریم.» دانش«شوند از ادعاي ذابیت داستان میکه باعث ج –شَک، و کنجکاوي 
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  چکیده
 

 اتیدر ادب ژهیبه و یاز آثار ادب ياریمتضاد در بس یدو جامعه فرهنگ يها خواسته نیسازش ب جادیا يبرا تالش
 رانهیتالش چشمگ نیا» درخت عروس«و اثر  یموکرج یبهارات يها از جمله در رمان شود؛ یم دهید يپسااستعمار

به صورت  زیاست و در پالن رمان ن تهقرار گرف داستان يها تیآن در شخص یاصل تیکرده و محور ییخودنما
 يها فرهنگ نیشکاف و فاصله ب نهیبابا در زم یهوم يها هینظر یمقاله به بررس نیا . حالشود یم دهیمشهود د

افراد  تیهو یختگیگس هممنجر به از ینیچن نیپژوهش نشان داده که جامعه ا يها افتهیو  پردازد یم یو غرب یشرق
 يدیهستند که به عنوان واژگان کل يا دو مفهوم مهم و برجسته دیو تقل یو اصطالح دوگانگ گردد یم يپسااستعمار

، قهرمان داستان خود را »درخت عروس«شکل که در رمان  نیگرفته اند، بد يبابا جا یهوم يپسااستعمار در آثار
خود بکشانند و در امتداد  مروبر آن دارند که او را به قل یهر دو فرهنگ سع که ابدی یم يدو فرهنگ در تضاد نیب
و رد همزمان را با خود همراه دارد  رشی) پذيگرید(قهرمان داستان از فرهنگ مبدع  دیموضوع از آنجا که تقل نیا
از  دیبر تقل یکه سع یقهرمان داستان در حال یکه تارا چاترج فیتوص نیبا ا شود یم دهید زیآم هیامر کنا کی

قرارگرفته است؛ از  زیخود ن اکانیو ن يفرهنگ اجداد ریدارد، اما تحت تأث بدعفرهنگ م يارهایهنجارها و مع
و  یروان يفرد فضا يبرا تواند یم ینامناسب طیشرا نیکه چن شود یاستدالل م نگونهیدستاورد مقاله حاضر ا

 .قرار دهد قیعم یتیبحران هو کیرا بسازد و او را در  ینامطلوب یاجتماع
  

 نامأنوس د،یتقل ،یدوگانگ ،یموکرج ی، بهارات»درخت عروس« :يدیکل واژگان
 

  اطالعات مقاله
 

 مقالۀ پژوهشی
 1400اردیبهشت  6 وشنبه،د: تاریخ دریافت
  1401اردیبهشت  25شنبه، یک :تاریختصویب

  1401خرداد  9تاریخ انتشار: دوشنبه، 
  1401اردیبهشت  25شنبه، یک تاریخ آنالین:

   JALDA.2022.27HTTP://DX.DOI.ORG/10/229.1305.22049 شناسۀ دیجیتال مقاله:
  

  2820-8986  :چاپیايشاپ 2821-0204: کیالکترونیشاپاي


