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دهیچک  
و پرسشنامه سواد سنجش به صورت خاص انجام شده است.  یدر مورد سواد سنجش به صورت کل يادیز قاتیتحق
پر کردن  يسواد سنجش انجام شده است. برا طهیدر مورد ارائه پرسشنامه جامع در ح یکم قاتیحال، تحق نیبا ا

 هاي¬که نه تنها حوزه دارند یپرسشنامه سواد سنجش هیدر ته یمطالعه سع نیشکاف، پژوهشگران در ا نیا
علمان زبان دوم سواد سنجش م یابیرا که توسط آنان در ارزش يبلکه موارد ن،یشیپ يشده در پژوهشها ییشناسا
 طهیدر ح یقبلهاي  هدف، ابتدا پرسشنامه نیبه ا دنی. به منظور تحقق بخشردینشده است را در بر گ ییشناسا

توسط محققان به  تمیآ يشد. سپس تعداد ییآنان شناسا یاصلهاي  تمیقرار گرفت و آ یسواد سنجش مورد بررس
مدرس بان  386مصاحبه شد. سپس  زین نهیزم نیدر ا با افراد متخصص نی. همچندیموجود اضافه گرد هايتمیآ

مختلف سواد سنجش را مورد  هايکه جنبه اي پرسشنامه سینو شیپ نیانتخاب شدند تا اول یرانیا یسیانگل
 يریبا بکارگ یمولفه اصل لیو تحل هیکنند. تجز لیپرسشنامه تکم یرا به منظور اعتبار سنج دادیم رارق یابیارز
شد. در  هیته کردیم  یابیسواد سنجش را ارز یمولفه اصل 9که  تمیآ 35با  ايم شد و پرسشنامهانجا یعامل لیتحل

 یسیمدرس زبان انگل 146 نیسنجش ب ادشده از پرسشنامه سو یو اعتبار سنج ییمرحله دوم مطالعه، نسخه نها
شود. در  ییشناسا یرانیا یسیسواد سنجش معلمان زبان انگل يکننده ینیب شیپهاي  شد تا مولفه عیتوز یرانیا

 شیمولفه پ نیبهتر "آزمون جینتا ریو تعب یو نمره ده يبرگزار"چندگانه نشان داد که  ونیرگرس لیتحل تینها
در  زین هاافتهی نیا يسواد سنجش بود. کاربردهاهاي  مولفه ریبا سا سهیدر مقا انکننده سواد سنجش معلم ینیب

  .مطالعه مورد بحث قرار گرفته است
  معلمان زبان ،یسی: پرسشنامه، سواد سنجش، زبان انگليدیکل واژگان
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  چکیده

یت فراگیران اخیراً مورد توجه محققان آموزشی قرار گرفته است. با این وجود، ارتباط و و مشغول اشتیاق معلم
بررسی واقع نشده است. مطالعه حاضر با  تأثیرات بالقوه آنها به اندازه کافی در زمینه تحقیقات زبان دوم مورد

در کالس  بان آموزانرویکرد آمیخته به دنبال کنکاش در محل تالقی اشتیاق درك شده معلم و مشغولیت ز
 اشتیاق اي را در موردآموز ایرانی سطح متوسط، پرسشنامه دانش 87بوده است. براي این منظور،  آموزش زبان

پاسخ دهنده  12درك شده معلم و مشغولیت خود تکمیل کردند. سپس، دو مصاحبه گروهی متمرکز با مجموع 
و  اشتیاق درك شده معلم اي بینبررسی اینکه آیا رابطههاي کمی در یک تحلیل همبستگی براي انجام شد. داده

هاي مصاحبه کیفی از طریق تجزیه و تحلیل کدگذاري مضمونی  مشغولیت فراگیران وجود دارد استفاده شد. داده
 درك شده معلم ممکن است بر مشغولیت زبان آموزان اشتیاق براي استخراج مضامین مهم در مورد اینکه چگونه

، تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که این دو متغیر به طور معناداري همبستگی دارند. عالوه بر تأثیر بگذارد
منجر به لذت و  اشتیاق درك شده معلم دهد هاي کیفی سه موضوع اصلی را به دست دادند که نشان می این، داده

رسد  می شود. بنابراین، به نظر میآموزان، ارزیابی مثبت کیفیت معلم و احساس امنیت و اطمینان  هیجان زبان
پیامدهاي عاطفی پیوند دهنده غالب بین دو متغیر باشند. عالوه بر این، مشخص شد که چشم انداز شخصی و 

نیز  اشتیاق درك شده معلم اهداف خود تعیین شده، زمینه مهمی از مشارکت هستند که حتی ممکن است از
 .پیشی بگیرند

  مشغولیت فراگیر، عواطف، اشتیاق درك شدة معلم  اشتیاق معلم، واژگان کلیدي:
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  چکیده

هاي خارجی، درك مطلب به خصوص براي زبان آموزان بزرگسال است. همچنین،  یکی از ضروریات یادگیري زبان
هاي مختلف آموزان به خواندن با در نظر گرفتن زمان صرف شده براي یادگیري دانشمندي زبانافزایش عالقه

هدف بررسی درك مطلب به عنوان یک عامل کمک کننده در زمانی که زبان آموزان  خواهد بود. پژوهش حاضر با
درگیر درك و خواندن هستند انجام پذیرفته است. کار تجربی حاضر با هدف توصیف تأثیر عالقه به خواندن و روش 

ایران برگزار شد. خواندن هدایت شده بر درك مطلب زبان آموزان انجام شد. این مطالعه در استان بوشهر در کشور 
آموزان از طریق زبان آموز زبان انگلیسی صنعت نفت و گاز حضور داشتند. زبان 140مدرس و  8در این پژوهش 

ها قرار گرفتند. طرح تحقیق به روش ترکیبی بود. روش تحقیق کمی و کیفی آزمون قرارگیري سریع در کالس
آزمون افزار و آزمون تی مستقل استفاده شد. بهبود نمرات پس ها از نرماعمال شده است. براي تجزیه و تحلیل داده

گروه مورد مطالعه، اثربخشی روش خواندن هدایت شده را در مقایسه با روش صریح مشخص کرد. مصاحبه بدون 
آموزان را در استفاده از روش خواندن هدایت شده بیان کرد. ساختار تجربیات، اکتشافات و احساسات مربیان و زبان

آموزان بزرگسال را تسهیل تواند به مربیان زبان انگلیسی در انتخاب روشی که درك مطلب زبانها می ین یافتها
  بخشند کمک کند.

 شده، درك مطلب، روش خواندنخواندن هدایت واژگان کلیدي:
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  چکیده

-عاطفی معلمان زبان خارجی در کیفیت عملکرد کالسی آنها بسیار موثر است. خودکارآمدي و هوش سیال می -وضعیت روانی
این مطالعه بررسی رابطه بین خودکارآمدي، هوش  توانند به عنوان عوامل محافظت کننده در شرایط نامطلوب عمل کنند. هدف

معلم زبان انگلیسی در  140سیال و فرسودگی شغلی معلمان ایرانی زبان انگلیسی با توجه به جنسیت آنها است. به این منظور، 
 RAPMگیري قابل دسترس انتخاب شدند. آنها سه پرسشنامه  سال در مشهد به روش نمونه 40تا  20محدوده سنی 

(میزان فرسودگی  MBI-ES(مقیاس اثربخشی معلمان ایالت اوهایو) و  OSTESپیشرفته پیشرونده ریون)، هاي  تریس(ما
ها از شغلی معلمان) را به ترتیب براي هوش سیال، خودکارآمدي و فرسودگی شغلی تکمیل کردند. براي تجزیه و تحلیل داده

متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خودکارآمدي انس چندضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه وتحلیل واری
ها نشان داد که بین خودکارآمدي معلمان زن و مرد و معلمان زن و مرد و هوش سیال رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. یافته

گی شغلی براي معلمان فرسودگی شغلی همبستگی منفی معناداري وجود دارد. همچنین، همبستگی بین هوش سیال و فرسود
اي در فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی زن و مرد منفی بود. عالوه بر این مشخص شد که جنسیت عامل تعیین کننده

  زبان ایرانی نیست. این مطالعه داراي تلویحات آموزشی براي سیاستگذاران آموزشی در ایران است.

  فرسودگی شغلی، خودکارایی، هوش سیال، جنسیت، معلمان زبان انگلیسی واژگان کلیدي:
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  سطوح فرسودگی شغلی معلمان زبان انگلیسی و تعهد آنها 
 در موسسه زبان ایران: مطالعه موردي
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 چکیده

معلمان نقش مهمی در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی براي جامعه آموزشی دارند. با این حال، فرسودگی شغلی 
-کند. بنابراین، شناسایی عواملی که منجر به فرسودگی شغلی میاي بیداد میهاي حرفهدر بین معلمان در زمینه

د و رویکردهاي کاهش تأثیر این عوامل بر سطوح فرسودگی شغلی معلمان ضروري است. هدف این پژوهش شون
بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی و تعهد معلمان زبان خارجی به خدمت تدریس در مؤسسات زبان ایران بود. در 

) و پرسشنامه MBIسالخ (این پژوهش از مشاهده، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه فرسودگی شغلی ما
) براي ارزیابی واریانس فرسودگی شغلی معلمان و ارتباط آن با تعهد OOCتعهد سازمانی و شغلی مایر و آلن (

نفر) در استان مازندران دعوت به عمل آمد.  100معلمان استفاده شد. در این پژوهش از معلمان زبان انگلیسی (
ن فرسودگی شغلی معلمان و تعهد آنها به تدریس زبان انگلیسی رابطه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بی

دهد که معلمان مرد نسبت به معلمان زن فرسودگی شغلی بیشتري دارند.  می منفی وجود دارد. آمار توصیفی نشان
) براي تحلیل علی انجام شد. مفاهیم تعهد سازمانی و شغلی و سیاست SEMمدلسازي معادالت ساختاري (

 ی و پژوهش فرسودگی شغلی مورد بحث قرار گرفت. بر این اساس، به سیاستگذاران آموزشی پیشنهادآموزش
هایی را براي آشنایی معلمان با این سندرم و کمک به کاهش فرسودگی شغلی ارائه دهند که این امر شود برنامه می

 رساند. می عملکرد آنها را در کالس به حداکثر

  لی، معلم زبان انگلیسی، تعهد معلمان، نقش معلم: فرسودگی شغواژگان کلیدي
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  ایران می البرز، کرج،انگلیسی، دانشگاه آزاد اسال ادبیات و زبان گروه دانشیار آموزش زبان انگلیسی،
E-mail: farid.ghaemi@gmail.com 

  مسعود سیري
 ایران انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ادبیات و زبان استادیار گروه

Email: siyyari@gmail.com 

 چکیده

رسد آگاهی از فرایندهاي یادگیري، بدون تداخل  رفتاري، احساسی، شناختی و فراشناختی و محیطی به نظر می
پذیر نیست (کروس شود، امکانریزي با کیفیت باال میبرنامهیادگیري و آموزان در فرایند یادگیري که منجر به زبان

مدل ( کیبی این مطالعه جهت بررسی تاثیر مدلهاي یادگیري خودتنظیمیبنابراین روش تر. )2008 و گوتز،
اي به انضمام تنظیم احساس) بر آگاهی فراشناختی استراتژیهاي گرامر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی چرخه

ز همگن موآزبان  122ن با روش آموزشی غیر خود تنظیمی، بکار گرفته شد. لذا در راستاي این هدف، آو مقایسه 
- صورت تصادفی جهت شرکت در گروههاي آزمایشی و کنترل انتخاب شدند. براي جمعه شده در سطح متوسط ب

ها، همه گروهها در معرض سه نوع آموزش متفاوت قرار گرفتند. تحلیل آماري غیر پارامتریک کروسکال آوري داده
ی و تنظیم احساس) تاثیر معناداري بر والیس نشان داد که آموزش استراتژیهاي یادگیري خودتنظیمی (چرخش

آموزان دارد. همچنین مدل چرخشی یادگیري خود تنظیمی تاثیر آگاهی فراشناختی استراتژیهاي گرامر زبان
 براي کسب شواهد بیشتر. که کمترین عملکرد در روش تمرکز بر فرم دیده شد ،مثبتی بر آگاهی فراشناختی داشت

یند یادگیري، پرسشنامه یادگیري خودتنظیمی آتژیهاي یادگیري خودتنظیمی در فرآموزان در استرااز تداخل زبان
آزمون به یادگیرندگان زبان خارجی داده شد. نتیجه آزمون تی زوجی عملکرد آزمون و پسگرامر در مرحله پیش

تنطیم احساس  یادگیري خودتنظیمی به ترتیب نشان داد. نتایج آزمون تی زوجیبکارگیري استراتژیهاي باالیی در 
و نیز درصد فراوانی از زبان آموزان به طور معناداري نگرش مثبتی را   همچنین ضریب تاثیر باالیی را نشان داد

بنابراین، این مطالعه براي معلمان و طراحان درسی جهت هاي آموزشی نشان دادند. نسبت به این نوع از مدل
  شود، کاربرد دارد. شناختی در زبان آموزان خارجی میطراحی کار آموزشی که منجر به افزایش آگاهی فرا

 احساسی خودتنظیمی زبان، تداخل رفتاري، اي،مدل چرخهآگاهی فراشناختی،  :گان کلیديواژ
  اطالعات مقاله
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  پرسشنامه بالقوه جهت ارزیابیساخت و اعتبار سنجی یک 
  تعامل معلمان زبان انگلیسی 

یموشقمعصومه   
 دانشجوي دکتري آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج، ایران
Email: m.ghamoushi@kiau.ac.ir; m.ghamoushi@gmail.com 

زنوزق (نویسنده مسئول) زهره محمدي  
 دانشیار آموزش زبان انگلیسی، گروه ترجمه و آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج، ایران

ORCID: 0000-0001-8430-2695 
Email: Zohre.mohamadi@kiau.ac.ir; Zohreh.Zenooz@gmail.com 

 محمد حشمدار
  اناستادیار آموزش زبان انگلیسی، گروه ترجمه و آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، کرج، ایر

Email: mohamad.hashamdar@kiau.ac.ir; m_hashamdar@yahoo.com 

  چکیده
ب عملی تعامل معلم در تحقیقات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است، اگرچه بیشتر این تحقیقات کمبود چارچو

جهت ارزیابی تعامل معلمان در تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را نادیده گرفته اند. از این رو، 
اند. اي جهت ارزیابی تعامل معلمان زبان انگلیسی طراحی و اعتبارسنجی کردهمحققان مقاله حاضر پرسشنامه

کردند از م ایرانی که زبان انگلیسی تدریس میمعل 234جهت بررسی پایایی و روایی نسخه نهایی پرسشنامه، 
الوصول غیر احتمالی انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ دادند. بررسی پایایی و روایی گیري سهلطریق نمونه

پرسشنامه از طریق اجراي الفاي کرونباخ ، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدي انجام شد. نتایج تحلیل 
) اجتماعی (همکاران)، 2) احساسی، 1فاکتور شامل:  5نشان داد که تمامی سواالت پرسشنامه با  عاملی اکتشافی

) عاملی مطابقت داشتند. عالوه بر این، نتایج مدل سازي معادالت 5) شناختی، و 4) اجتماعی (دانش آموزان)،  3
دهد این پرسشنامه که نشان میهاي روان سنجی خوبی برخوردار است ساختاري تایید کرد که این مدل از ویژگی

  قابلیت استفاده جهت ارزیابی تعامل معلمان زبان انگلیسی را دارد.

  تعامل عاملی، تعامل شناختی، تعامل احساسی، تعامل اجتماعی، تعامل معلم :واژگان کلیدي
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 فرهنگی: یک تحقیق کیفیفرهنگی از طریق فعالیتهاي بیناپرورش توانش بینا

  سیده زهرا اسماعیلی
 دانشجوي دکتري آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مراغه، مراغه، ایران

Email: szahraesmaeeli@gmail.com  
 داود کوهی (نویسنده مسئول)

  گلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مراغه، مراغه، ایراناستادیارگروه زبان ان
E-mail:DavudKuhi@yahoo.com  

 ثریا بهروزي زاد
  استادیارگروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مراغه، مراغه، ایران

Email: Sorayyabehroozi@yahoo.com  
 چکیده

لیتهاي بین فرهنگی و آموزش بین فرهنگی را در بهبود مطالعه حاضر با اتخاذ روش تحقیق کیفی، سودمندي فعا
 25آموزان ایرانی انگلیسی در انزلی، استان گیالن، بررسی کرد. بدین منظور یک گروه مهارتهاي بین فرهنگی زبان

سال بود، دراین مطالعه شرکت کردند. شرکت 30تا  21که محدوده سنی آنها بین نفري با سطح مهارت متوسط 
فرهنگی خود بودند. فرهنگی براي ارزیابی سطح فعلی مهارت بیندر ابتدا ملزم به انجام هفت فعالیت بین کنندگان

(یک کتاب درسی بین» آیینه و پنجره«فرهنگی با استفاده از کتاب سپس آنها در هجده جلسه آموزش بین
دیگر در پایان دوره تکمیل کردند. فرهنگی را یک بار فرهنگی) شرکت کردند و بعد از آن همان هفت فعالیت بین

فرهنگی مورد )، در طول دوره آموزشی میان1997پنج مولفه اصلی تئوري توانش ارتباطی بینافرهنگی بایرام (
-ها، فعالیتهاي نوشتاري که هر هفته توسط شاگردان نوشته میبررسی قرار گرفت. دو منبع اصلی جمع آوري داده

کنندگان پیرامون دوره آموزشی بود. تحلیل محتواي وره جهت اخذ نظرات شرکتشد و مصاحبه گروهی در پایان د
متنی فعالیتهاي نوشتاري این تحقیق بیانگر سودمندي فعالیتها و تمرینها بود که ممکن است به ارتقاء توانش 

ی دوره فرهنگی کمک کند. شایان ذکر است نتایج مصاحبه گروهی متمرکز و گزارش فردي نظرسنجی ارزیابمیان
فرهنگی را مثبت ارزیابی کردند. هاي فعالیتها و کتاب آموزشی میانآموزشی نشان داد که فراگیران بیشتر جنبه

  کاربردها و پیشنهادات براي تحقیقات بیشتر مورد بحث قرار گرفت.

زان ایرانی آموفرهنگی، زبانفرهنگی، فعالیتهاي بینفرهنگی، آموزش بینتوانش ارتباطی بین واژگان کلیدي:
  هانگلیسی به عنوان زبان خارج
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 مقالۀ پژوهشی
  1400دي  29چهارشنبه، : تاریخ دریافت
  1401مهر  3یکشنبه، : تاریخ تصویب

  1401 آذر  10 پنجشنبه،: انتشار تاریخ
  1401مهر  3یکشنبه، تاریخ آنالین: 

  :شناسۀ دیجیتال مقاله
 10.22049/JALDA.2022.27642.1389 http://dx.doi.org/   
     

  

2820-8986:  چاپیايشاپ 2821-0204: الکترونیکیشاپاي



 Volume 10, Issue 2., Summer and Autumn, 2022, pp. 293-305 
 

301 

 ي نقرهاي اثر ژانت والزتروما و بهبودي در رمان ستاره

 سیده فاطمه اسماعیلی
ه ارومیه، ارومیه، ایرانکارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگا  

Email: esmaeilifmh@gmail.com 
 فرح قادري (نویسنده مسئول)

 دانشیار ادبیات انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،
 دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

E-mail: f.ghaderi@urmia.ac.ir 

  چکیده
ها، از هاي مطالعاتی از روانشناسی به دیگر زمینهاولین موج نظریات تروما با هدف گسترش مرز 1990در دهه ي 
هاي )، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی، در رمان -1960ادبی و ادبیات، ایجاد شد. ژانت والز (هاي  جمله نظریه

هاي متعددي که بر روي رمان شناخته رغم بررسینویسد. علی می ي مقاومت در برابر نامالیمات زندگیدرباره خود
)، از زمان انتشار 2013( »ايستاره ي نقره«) صورت گرفته، دیگر رمان وي، 2005( »ايقصر شیشه«ي او،  شده

هاي روحی و فرایند بهبودي دو شخصیت ، آسیبها نادیده گرفته شده است. از این رو این مطالعهخود در پژوهش
دهد. بدین منظور نظریه تروماي جودیث هرمن که بر روي عالئم، را مورد بررسی قرار می» ايي نقرهستاره«اصلی 

آسیبی متمرکز است، مورد استفاده قرار گرفته است. شارلوت و لیز تاثیرات و فرایند بهبود اختالل فشار روانی پس
 آسیبی را در خود نمایانلحظات تروماتیکی که تجربه کرده اند سه عالئم اصلی اختالل فشار روانی پسبه دنبال 

آسیبی، درحالیکه نیازمند حمایت از طرف سازند. آنها همچنین به عنوان اولین تاثیر اختالل فشار روانی پس می
 شوند. بنابراین این مطالعه استداللمی دیگران براي بهبودي خود هستند، باعث گسستگی خود از دیگران و جامعه

-کند که والز وجود حمایت اجتماعی را به عنوان تاثیرگذارترین عنصر در فرایند بهبود اختالل فشار روانی پس می
ها دریافت دهند که فرایند بهبود با توجه به حمایتی که هر یک از شخصیتدهد. نتایج نشان میآسیبی نشان می

ست. شارلوت بدون دریافت حمایت کافی از دیگران قادر به پیشرفت در فرایند بهبود نیست. کنند متفاوت امی
  .کنددرحالیکه لیز با دریافت حمایت کافی براي ایجاد حس امنیت در این فرایند پیشروي می

  ، ژانت والز»ايي نقرهستاره«آسیبی، جودیث هرمن، خاطرات، ختالل فشار روانی پسا :واژگان کلیدي
  

  اطالعات مقاله
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 »:بیرون جهیدن ماهی از آب«
  اثر آیریس مرداك» شاختک«خوانشی دولوزي از مفهوم آزادي در رمان 

  محمد غفاري (نویسندة مسئول)
یسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اراك، استادیار زبان و ادبیات انگل

 اراك، ایران
  Email: m-ghaffary@araku.ac.ir  

 ملیکا رمزي
  دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اراك، اراك، ایران

E-mail: ramzi_melika@yahoo.com  

 چکیده

هاي اساسی در تاریخ ادبیات و فلسفه بوده است. این مفهوم  تا کنون، مسئلۀ آزادي یکی از مفهوماز دوران کالسیک 
) مطرح بوده است. بر خالف 1963اثر آیریس مرداك (» شاخ تک«هاي گوناگون دربارة رمان  همواره در بحث

اي متمرکز  نامه ، و زندگی»اخالقیاتی«هاي استعالیی،  هاي پیشین این رمان ــ که بر خوانش بسیاري از بررسی
)، فیلسوف پساساختارنگرِ فرانسوي، از 1995- 1925اند ــ پژوهش کیفیِ حاضر، با تکیه بر تفکر ژیل دولوز ( بوده

کاود. افزون بر آزادي،  ذات مفهوم آزادي را، که مضمون اصلی رمان است، وامی جنبۀ درون» اخالقی«لحاظ 
هاي اصلی  منا، و شدن (= صیرورت) نیز بررسی و میزان آزادي شخصیتهاي مرتبطی چون قدرت، عشق، ت مفهوم

شوند. هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخ این پرسش است که  اسمیت و افینگم کوپر، تعیین می  رمان، هانا کرین
وهش نشان هاي پژ یابند یا خیر. یافته آیا این دو شخصیت، در نهایت، گریزگاهی براي نیل به قلمروزداییِ مطلق می

شود. سپس، به  اندام می دهند که هانا در قلعۀ گیز رمزگذاري و قلمروگذاري شده است اما در نهایت بدنی بی می
شود یا نه.  گر تبدیل می شود که آیا افینگم تا پایان روایت در اثر پیوند با هانا به بدنِ کنش این پرسش پرداخته می

شود، حال آنکه  مرگ هانا به قلمروزداییِ مطلقِ مثبت او منجر می گیرد که سرانجام، پژوهش حاضر نتیجه می
را تهدید و » بدن«مدام نیروي » واقعی«کند، زیرا بازگشت به زندگیِ  افینگم قلمروزدایی نسبیِ منفی را تجربه می

  سازد. آزادي مطلق را ناممکن می

  وزدایی، اخالقاندام، قلمر ، بدن بی»شاخ تک«آزادي، نقد دولوزي،  واژگان کلیدي:
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بر اساس رویکرد  رویارویی با جوخۀ اوباشدر رمان » واقعیت نامتناهی«بررسی 
 رامدرنیستیف

 پور  مریم آزادانی
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایران

Email: m.azadanipour@gmail.com  
 ناصر ملکی 

  ، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایرانادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة علوم انسانی دانشیار
E-mail: n.maleki@razi.ac.ir 

 (نویسنده مسئول) محمد جواد حجاري
  ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ایران استادیار

Email: hajjari.mohammad@razi.ac.ir  

 چکیده

هاي بیان  ادبیات در قرن بیست و یکم دگرگونی قابل توجهی را در طبع نویسندگان و خوانندگان و نیز روش
نخستین بار توسط رابین ها شاهد بوده است و این مساله به طور آشکار در ادبیات فرامدرن، یا فرانوگرا، که  دیدگاه

یافتۀ مکاتب پیشین به ویژه  ون دن اَکر و تیموتیوس وِرمولن معرفی شد مشهود است. فرامدرنیسم نسخۀ تعدیل
  سازي شده مدرنیسم و پسامدرنیسم است که با نیازها و طبع مخاطب قرن بیست و یکم و مسائل مربوطه متناسب

، که به »پذیر تاریخی فراداستان انعطاف«و » واقعیت نامتناهی«ون است. بر این اساس، اصطالحات خاصی همچ
اي از  شده در مکاتب فلسفی و ادبی پیشین و ساختار تعدیل» حقیقت«یا » واقعیت«ترتیب به معنی تعدیل مفهوم 

بینهایت  باشند، بیانگر این مساله هستند که از طرفی حقیقت و واقعیت یا امر واقعمی» نگارانه فراداستان تاریخ«
بوده و از طرف دیگر گذشته و آینده به طور ارتجاعی به زمان حال مربوط هستند. از این دیدگاه، داستان بلند 

اي  ) از جِنیفر ایگان با دارا بودن چندین ویژگی فرامدرن به عنوان نمونه2010» (ي اوباش دیداري از طرف جوخه«
واقعیت «و مساله » پذیر تاریخی فراداستان انعطاف«در تبلور  بارز از این نوع از ادبیات، محصول ذهن نویسنده

اي و تحلیلی تالش دارد  رشته هاي این مکتب است. مطالعۀ حاضر با رویکردي بین در کنار دیگر ویژگی» نامتناهی
این اي از  داستان مذکور را با توجه به اصول فرامدرنیسم بررسی نموده و مخاطبان قرن بیست و یکم را با نمونه

  دست آثار و نحوه خوانش و تفسیر آنها آشنا سازد. 

پذیر تاریخی، فرامدرنیت،  ، جِنیفر ایگان، فراداستان انعطاف»ي اوباش دیداري از طرف جوخه«: واژگان کلیدي
 واقعیت نامتناهی
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 از مارتین» ترانه یخ و آتش«سیاست دازاین و تراژدي دازاین در اثر 

  احسان خوشدل
 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، اراك، ایران

Email: eh.khoshdel@gmail.com 

 فاطمه عزیزمحمدي (نویسنده مسئول)
  ات انگلیسی ،گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، اراك، ایراندانشیار زبان و ادبی

E-mail: f-azizmohammadi@iau-arak.ac.ir 

 مژگان یاراحمدي
 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی ، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك، اراك، ایران

Email: mojgan.yarahmadi@yahoo.com 

 چکیده

ي یخ ترانه«هدف این مقاله ارائه خوانشی سیاسی از دازاین است که ممکن است به تراژدي دازاین در اثر 
شناسی توان عنصري براي رسیدن به هستی و دازاین دانست. روش می منجر شود. سیاست را» و آتش

کند. هایدگر معتقد کند تمام تاریخ سنت فلسفی غرب را رد میپدیدارشناختی که هایدگر معرفی می
است که تفکر متافیزیکی که از زمان افالطون تا نیچه بر فلسفه غرب مسلط بوده براي مطالعه هستی 

به تصویر کشیده شده است. با تطبیق این » ي آتش و یخترانه«کافی نیست. تاریخ غرب در داستان 
تنها راه انتصاب امر وجود شود که حکمرانی و تسلط بر آن مفروضات در زمینه وستروس، روشن می

پروراند، مفهوم  می است. در قلمرویی که هر ارباب و بانویی رویاي خود را براي نشستن بر تخت آهنین
یابد که زندگی مردم عادي را به اندیشی الیگارشی انحطاط میملت از وحدت و دموکراسی به نوعی جزم

گیرد، و آن هدف چیزي نیست جز حداکثر ر میعنوان ابزاري ضروري براي رسیدن به هدف نهایی در نظ
هاي کامالً مثبت مانند  گرا جایی براي دفاع از ارزش قدرت. در چنین حالتی، یک سیاستمدار آرمان

شود، سود نخبگان اغلب  می یابد. در واقع، همانطور که او اغلب به زودي متوجه برابري یا عدالت نمی
  رد.مستقیماً به زیان دیدن مردم بستگی دا

  »ترانه آتش و یخ«سیاست، دازاین، احساسات، هایدیگر،  واژگان کلیدي:
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  شفاف سازي به عنوان جهانی ترجمه: برخی از مسایل مورد اختالف

  (نویسنده مسئول) شرزه  یلرضا 
  تادیار مطالعات ترجمه، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران اس

 r.yalsharzeh@azaruniz.ir: ایمیل

  مرتضی گلزار
  عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

 Golzarmoteza@yahoo.comایمیل: 
  چکیده

 
سیر تاریخی مطالعات ترجمه موید گسترش سریع این حوزه در روش شناسی تحقیق و نیز در استفاده از نظریات 
سایر رشته ها به منظور درك عمیق تر پدیده ي ترجمه است. مطالعات اولیه در این زمینه خود را به مقایسه متون 

) و همچنین ایده 1975چندگانه زوهر (هاي  زبان اصلی محدود کرده اند. حتی نظریه سیستمترجمه شده با متون 
جدیدي را در این زمینه گشود که یکی از آنها یافتن هاي  ) در مورد مرکزیت متون ترجمه شده، افق1995توري (
شناسی و معرفی  نهاي اخیر در زبا بود. پیشرفت» ترجمههاي  جهانی«خاص متون ترجمه شده یا هاي  ویژگی

شده را مستقل از متون منبع خود  اي به پژوهشگران ترجمه کمک کرده است تا متون ترجمه شناسی پیکره زبان
هاي منحصر به فرد زبان ترجمه را بیابند. این پژوهش بر آن است تا ایده شفاف سازي را به  مطالعه کنند تا ویژگی

و موضوعات بحث برانگیزي را در مورد تلقی آن به عنوان یک  عنوان یکی از مباحث تئوریک ترجمه مرور کند
  .جهانی ترجمه مطرح سازد

  زبان ترجمه - متون ترجمه شده - ترجمههاي  یجهان -يشفاف ساز: واژگان کلیدي
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