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Abstracts

چكيده مقـاالت مطالعات ادبي

دورگه گي و مليت : خوانش پسااستعماري از رمان آرزوهاي بزرگ اثر چارلز ديكنز
محمد غفاري

اين مقاله با رويكردي پسااستعماري به خوانش رمان آرزوهاي بزرگ مي پردازد. نويسنده در ابتداي مقاله به معرفي مفاهيم 
رويكرد انتقادي پسااستعماري همرنگي، دورگ گي، بي خانماني و ... پرداخته است سپس آنها را در رمان اعمال كرده است. به عقيده 
غفاري «دو رگه گي» صرفا مفهومي فرهنگي نيست بلكه مي نواند مساله اي اجتماعي نيز تلقي شود، همانند ديدگاه پيپ قهرمان رمان 
آرزوهاي بزرگ. او ميان دو فرهنگ متضاد در جامعه عصر ويكتوريايي گرفتار شده كه عبارتند از طبقه كارگر/فرودست و طبقه 
متوسط/سرمايه دار. در حقيقت او در آستانه  موقعيت «آستانگي» قرار دارد كه در نهايت به خلق معناي فرهنگي جديدي ازمليت 
منجر مي شود. نويسنده از تئوري مليت كارل دويچ براي بحث پيرامون اينكه انگلستان در قرن نوزدهم ملتي يكدست نبوده است 

استفاده كرده.

كليدواژه ها: نقد پسااستعماري، آرزوهاي بزرگ، همرنگي، دورگه گي، همرنگي، آستانگي، مليت، خودآگاهي دوگانه

خوانش موضوعي مجموعه داستان ”مى شود ساكت باشيد، لطفًا؟“
اثر ريموند كارور

ربابه جالير
ريموند كارور در 25 مه، 1938 در شهر كالتْْسكانى در ايالت اورگن به دنيا آمد. او در ياكيما در ايالت واشنيگتن بزرگ 
شد. پدرش كارگر كارخانه ى چوب برى و الكلى بود و اين مساله در تمام داستان هاي كارور نمايان است. مادر او گاهى به عنوان 
پيشخدمت و فروشنده كار مى كرد. كارور همراه پدرش در كاليفرنيا در كارخانه كار مي كرد. او در ژوئن 1975 هنگامي كه نوزده 
سال بيشتر نداشت با ماريان بورك 16 ساله ازدواج كرد. كارور با اشتغال در حرفه هايي از جمله درباني، كارگري كارخانه چوب بري 
زندگي  طول  در  لطفا)  باشيد  ساكت  داستان  قهرمان  (هم نام  ماريان  همسرش  مي كرد.  تامين  را  خانواده اش  كتابخانه  دستياري  و 
مشتركش با كارور به كارهايي از جمله پيش خدمتي، فروشندگي و معاون اداري و معلمي اشتغال داشت. اين مقاله مجموعه داستان 

ساكت باشيد، لطفًا؟ را مورد بررسي قرار مي دهد تا ويژگي هاي بارز اثر را بيابد.
كليدواژه ها:  كارور، داستان كوتاه، رابطه هاي زناشويي، عشق، هويت، چشم چراني، سياست هاي جنسي

تعريف يا عدم تعريف شعر، مساله اين است
شتاو ناصري

است.  پرسش  اين  بر  تمركز  مقاله  اين  هدف  است.  بوده  ادبيات  تاريخ  طول  تمام  در  متداول  پرسشي  شعر  ماهيت  مساله 
نويسنده براي يافتن پاسخ اين سوال تعاريفي از شعر ارائه مي كند سپس مي كوشد با به كارگيري ديدگاه هاي رونالد بارت، منتقد 

پساساختارگرا، بر ماهيت تعريف شعر متمركز شود.
كليدواژه ها:  شعر، تعريف، بارت، نويسنده
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چكيده مقـاالت مطالعات ترجمه

ترجمه پسامدرن: ترجمه به مثابه متن يا سليقه؟
مهدي ميرزايي

مقاله حاضر با قرار دادن پسامدرنيسم در كانون توجه خود به روابط پنهان بين (مطالعات) ترجمه و جريانهاى غالب مكاتب 
فكرى و فلسفى مى پردازد. پسامدرنيسم اصول مدرنيسم را تضعيف كرده و رهيافت كامًال متضاد و شمايل شكنى را براى پرداختن 
به مفاهيمى از قبيل هنر، زيبايى و خالقيت ارائه مى كند. عليرغم ماهيت تناقض آميز پسامدرنيسم در واكنش عليه قطعيت اصول 
مدرنيسم، هنر پسامدرن به طور كلى و ترجمه به عنوان هنر كالمى به طور خاص نبايد از زندگى روزمره مردم جدا باشد بلكه آنها 
بايد با هنر زندگى كنند. اين مقاله با رجوع به اصول انتزاعى و فراوان پسامدرنيسم و بهره گيرى از آنها در جستجوى يافتن پاسخى 
براى اين سؤال است كه مترجم پسامدرن چگونه بايد فرايند ترجمه را پيش ببرد تا اينكه مخاطبانش بتوانند با محصول ترجمه اش به 
عنوان اثرى هنرى زندگى كنند. در پى اين جستجو نتيجه اى شتابزده به دست آمد مبنى بر اينكه در اينجا گونه اى جامعتر از نظريه 
اسكوپوس دخيل است، به اين معنى كه هنر ترجمه به عنوان وسيله اى براى ارتباط بايد مهدوف به ارضاى سليقه و ذوق مخاطب 
پسامدرن نسبت به هنرى باشد كه وى بتواند در زندگى روزمره به آن دست يابد اگر چه اين ارضا به قيمت زيبايى متن (مبدأ) تمام 

شود!
 كليدواژه ها: پسامدرنيسم، مترجم پسامدرن، متن، سليقه (ذوق)، هنر، زيبايى 

نقش بافت موقعيت در ترجمه
فرناز صفدري

هر متن نوعي از ارتباط است كه ميان شركت كنندگاني خاص در تحت شرايطي خاص و در زماني خاص شكل رخ مي دهد. 
بر اساس تئوري زبان شناسي سيستماتيك-فانكشنال بافت يك موقيعت معني سيستم متن را تعيين مي كند. همه چيز تحت يك 
موقعيت خاص اتفاق مي افتد بنابراين هر گفته اي طبق شرايطي كه در آن عنوان شده درك مي شود. از سوي ديگر، ماهيت ترجمه 
فرآيند بازسازي بافتي موقعيتي در زباني ديگر، يعني زبان مقصد است. به همين خاطر بافت يك موقعيت هنگام فرآيند ترجمه بايد 
در نظر گرفته شود. شركت كنندگان، رسانه و ساير عوامل در شرايط گوناگون متفاوتند. به عالوه شنوندگان بر حسب طبقه اجتماعي، 
ساليق، سن، تحصيالت و ... با يكديگر فرق دارند. بنابراين از مترجم انتظار مي رود عالوه بر توجه به بافت ترجمه، براي برآوردن 
توقعات خواننده در زبان مقصد عوامل خاصي را مد نظر داشته باشد كه ممكن است عناصر بخصوصي در ثبت را نيز دستخوش تغيير 

كند. 
كليدواژه ها: بافت موقعيت، بافت فرهنگ، ثبت، تحليل گفتنان، ترجمه، تئوري سيستماتيك فانكشنال، هاليدي
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چكيده مقـاالت آموزش زبان انگليسي

تاثير آموزش بر توليد كنش گفتاري شكايت در دانش آموزان زبان انگليسي
مريم پزشكي، علي حيدري

تحقيقات اندكي در مورد بررسي تاثير آموزش بر كنش هاي گفتاري كه در كتاب هاي آموزشس موسسات گنجانده شده است 
صورت گرفته. اين كنش هاي گفتاري به اين منظور در كتاب ها قرار گرفته اند تا ببينند آيا توضيحات واضح كتاب و انجام تمرينات 
موجود كتاب هاي كار يا فيلم هاي آموزشي مي توانند دانش آموزان را براي به كارگيري اين آموزش ها در شرايط حقيقي آماده كنند 
يا خير. يكي از كنش هايي كه در اين كتاب ها به كار گرفته شده شكايت است. پژوهشگران در اين مقاله دو دسته افراد را كه يكي 
مقايسه  نديده،  صريح  آموزشي  دومي  ولي  است  ديده   New Interchange 2 كتاب در  را  شكايت  گفتاري  كنش  آموزش 
مي كنند. از تشريحي كيفي براي مقايسه راهكارهايي كه دانش آموزاني كه از نرم هاي گويندگان بومي زبان انگليسي از آنها استفاده 
مي كنند، بهره گرفته شده است. عالوه بر اين جهت مقايسه اين دو گروه در آزمون ها از Mann Whitney U استفاده شده است. 

نتايج هر دو تشريح هيچ تفاوتي را آشكار نكرد.
كليدواژه ها: كنش هاي گفتاري، شكايت، آموزش

بررسي يادگيري محيطي در كالس هاي زبان انگليسي :
شيرين صدقيان

هدف اين پژوهش تجربى بررسي يادگيرى ضمني واژگان را از طريق پوستر در كالس زبان است. در نتيجه اين پژوهش دو 
اليه دارد زيرا ابتدا يادگيرى محيطى لغات را از طريق سه مجموعه از پوسترها در گروه هاي همگن دانش آموزان بسيار با انگيزه 
اندازه  تحليل مي شوند، ميزان يادگيرى را  آزمون هايي كه توسط  SPSS16 براى ويندوز  استفاده از  و متوسط اجرا مي كند و با 
مي گيرد. سپس اليه دوم تهييج سطح آگاهى را به منظور افزايش توانايي برقراري ارتباط ميان كلمات تازه آموخته شده در شبكه 
شناختى دانش آموزان پيشنهاد مي كند. يافته هاى حاصل از اين پژوهش تصريح مى كنند كه هر دو گروه دانش آموزان از يادگيرى 
محيطى كلمات به ميزان مشابه بهره مند شده اند و مهم تر آن كه دانش حاصل از طريق يادگيرى محيطى، و بدون  تمركز و توضيح ، 
تنها مى تواند براى به شناختن و نه توليد كلمات مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين نويسنده استدالل مى كند كه اين مدل آموزش بايد 

در سطح 2 ارائه شود؛ يعني از ارائه محيطى منابع آغاز و با فعاليت هاي آگاهي فزاينده پيگيري شود.
كليدواژه ها : يادگيرى محيطى ، يادگيرى ضمني واژگان ، دانش آموزان با انگيزه

تاثير آموزش واژگان از طريق راهكار واژه سازي در يادگيري كلمات توسط زبان 
آموزان ايراني

مرسده نصيري
ايراني  آموزان  زبان   در  را  كلمات  يادگيري  فرآيند  واژه سازي  استراتژى  آيا  كه  است  مساله  اين  تعيين  مقاله  اين  از  هدف 
منظور  به  فراشناختي  دانش  از  موفق  زبان آموزان   ( اليس (1994  استدالل  اساس  بر  خير.  يا  بخشد  مى  بهبود  زبان  متوسط  سطح 
انتخاب راهبردهاى يادگيرى مناسب براى خود آموختن زبان دوم بهره مي گيرند. استراتژى هاى دانش كلمات هم خانواده ، ريشه ها، 
پيشوندها و پسوندها در اين ميان قرار مي گيرند. به همين دليل گروهى از دانشجويان همگن انتخاب شدند. آنها به طور تصادفى 
به دو گروه كنترل و تجربى تقسيم شدند. سپس هر دو گروه از مجموعه اى از آموزش ها برخوردار شدند با اين تفاوت كه از دانش 
داده ها از  كاربردي عملكر تقسيم كنند. براى تجزيه و تحليل  اجزاي معنى دار و  خواسته شد كلمات را به  آزمايشي   آموزان گروه 
آزمون آمارى t استفاده شد. نتايج نشان داد ميزان يادگيري زبان آموزان اين مطالعه كه به طور مداوم روي استراتژى كلمه سازي 
براى يادگيرى واژگان متمركز بودند در مقايسه با دانش آموزاني كه روي اين استراتژى متمركز نبودند، تفاوت چنداني نداشت.

كليدواژه ها: يادگيرى واژگان، استراتژى واژه سازي، دانش واژگان، زبان آموزان زبان انگليسى، اجزا معنى دار


