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 دو داستان یک شهر:

ی نوشته لندناثر بن جانسون و شعر  کیمیاگری لندن در نمایشنامه

 ساموئل جانسون

 1فرزاد بوبانی

 چکیده: 

در  های لندنتحلیلی، بر آن است تا بازنمایی-این مقاله، با اتخاذ روشی توصیفی

، اثر لندننوشتۀ بن جانسن در اوائل سدۀ هفدهم میالدی و شعر بلند  کیمیاگرنمایشنامۀ 

بن جانسن  کیمیاگر کند.ساموئل جانسن در اواسط سدۀ هجدم میالدی، را بررسی 

شعر در سان، همین. بهنویس بودزندگی در لندن است که زادگاه نمایشنامه ای برهجویه

ها انحطاط اخالقی، آشفتگی و زوال ارزشه دلیل آنچه شاعر ب ،لندن ،ساموئل جانسن

هر دو نماید که با این وصف، چنین می گیرد.د، مورد انتقاد قرار میدانآن شهر میدر 

 اند: عالقۀ بن جانسن به لندن ازنویسنده، در عین حال، مجذوب زندگی در لندن بوده

ر خالل نمایشنامه به دست هایی از شهر که وی دها و بخشفهرست اسامی محله

کند که چنان به لندن خو میاندک آناندک دهد هویداست و ساموئل جانسن نیزمی

 .«تواند ارزانی دهدهر آنچه زندگی می»دربردارندۀ  خواندآن را شهری می

 

لندن، فضای شهری، هجویه، فضای اخالقی، بن جانسن، ساموئل  واژگان کلیدی:

           جانسن. 

                                                 
 استادیار بخش زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیالن، رشت  1
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کشتیِ خشخاش بر افراد بومی، گیاهان و بار تکتأثیرات خسارت

 حیوانات:

 گوش اثر آمیتاو هادریای خشخاشگرایانه از خوانش بوم

 1فاضل اسدی امجد

 2*الهی بهاروندپیمان امان

 چکیده: 

 و گیاهان ، افراد بومی بر تأثیرات استعمارگرایی شودمی تالشدر جستار حاظر 

بر  استعمار بارخسارت سازی تأثیراتبه منظور نمایان. گیرد بررسی را مورد حیوانات

 کشت اجباری پرورش بازتابی از مطالعه این ها،خشخاش اثر دریای در مردم و محیط

 دریای. دهدمی نشان هندوستان در انگلیسی استعمارگران حاکمیت تحت را خشخاش

 استعمارگران توسط که است باری فاجعه هایسیاست از تصویری واقع ها درخشخاش

 تاثیرگذار خود رمان در گوش. آمد در اجرا در هندوستان به نوزدهم قرن در انگلیسی

 افراد مالی وضعیت وخامت خشخاش در پرمنفعت تغییرات بوجود آمده از کشت با

 حیوانات نرمال رفتار در تغییرات و محیط زیست انهدام همچنین. دارد کار و بومی سر

 هلن و هوگان گراهام نظری هایچارچوب بر تمرکز با.  استگرفته قرار بررسی مورد

 هاخشخاش دریای گرای دربوم پسااستعماری و گراییهم بررسی به مقاله این تیفین ،

 هند استعمار دوران در بومی افراد تنها نه که دهد نشان تا پردازدگوش می آمیتاو اثر

 .بود دیدهآسیب شدت بهسبب استعمار به نیز اکوسیستم بلکه ، بودند فقیر

 

            شناسی، خشخاش، طبیعت، حیواناتاستعمار گرایی، بوم واژگان کلیدی:

                                                 
 خوارزمی، تهرانزبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه  استاد 1

  اد اسالمی واحد تهران شمال، تهران )نویسنده مسؤول(دانشجوی دکتری دانشگاه آز 2
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 انگلیسی و فارسی تبلیغاتی شعارهای فرهنگی و اینشانه تحلیل

 1*بینمریم طریقت

 2الدین ساداتیسید شهاب

 چکیده: 

و  فارسی شعار تبلیغاتی فرهنگی سی و اینشانه هایجنبه تحلیل تحقیق، این اندازچشم

 مورد تبلیغاتی عناصر وظایف دادن نشان همچنین و تجاری مختلف برندهای انگلیسی

 اینترنتی منابع از تصادفی صورت به تحلیل برای شعارها این. تبلیغات است در استفاده

های مولفه تحلیل و توصیف برای توصیفی-کیفی روش از نویسنده. شدند بردارینمونه

 این در که نمایشی مدل. کرد استفاده تبلیغات کالمی غیر و کالمی ای؛ ابعادنشانه

 محقق. ساندرز پییرس است چارلز نمایشی گرفت، چارچوب قرار استفاده مورد تحلیل

 توسط استفاده مورد هایتکنیک دادن نشان برای را تبلیغاتی و فرهنگی تکرر عناصر

 عناصر میان در که داد نشان حاضر پژوهش هاییافته. کرده است شناسایی هاشرکت

 کار به بیشتر انگلیسی ایرسانه تبلیغات در موسیقی و هاها، رنگتبلیغاتی، عکس

 عناصر سایر از بیشتر هارنگ و هاعکس فارسی ایرسانه تبلیغات در اما روند؛می

 ای و فرهنگینشانه عناصر این عملکرد بر عالوه. گیرندمی قرار استفاده مورد تبلیغاتی

 منتقل جامع و شفاف طور به را حقایق و هاپیام هاآن:  هستند زیر شرح به تبلیغات در

 ایشیوه به را حقایق و بخشد، واقعیاتکنند، ارتباط بین مبلغ و ببیننده تسهیل میمی

-به منظور کمک به دیگران بیدار می را مردم بینش و آگاهی کنند،می منتقل متفاوت

 خدمات یا محصول هایارزش با مرتبط انتزاعییا واقعیت  واقعیت صورت سازد، به

 .سازندمی مختلف ارتباطات و اجتماعی هایگروه را برای پلی و میدهد ارجاع

 تبلیغاتی پییرس، عناصر تبلیغاتی، چارچوب اشعارفرهنگ، نشانه،  واژگان کلیدی:

                                                 
 )نویسنده مسؤول( رودهن، رودهندانشگاه آزاد اسالمی واحد  کارشناسی ارشد مترجمی،دانشجوی  1

 رودهن، رودهندانشگاه آزاد اسالمی واحد استادیار زبان انگلیسی،  2
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مدرن انگلیسی:پسا و طوخه در رمانِشانس   

جنت وینترسون اثر شورلیلی شانس در رمان  تح رویکردِ  

 

 هدی نیکنژاد فردوس*1

 جالل سخنور2

 :چکیده

جنت شور در رمان تا به مفاهیم الکانی طوخه و شانس  کوشدمیحاضر  مقالۀ

انس، خطر، و تمامی اتفاقات رمان بر اساس ش و نشان دهد چگونهوینترسون بپردازد 

با د. ندهخود را بروز میو از طریق تبدیل شانس به طوخه  دنگیرتصادف شکل می

کوشد تا این به طوخه در رمان، مقاله حاضر می مسیر تغییر شانس نشان دادن

 زنانه همانند تجربۀ طوخه و مطالعۀ خواندن نوشتارِ له را روشن کند که روندِمسئ

 فراداستانِعنوان یک  بهشور رمان . استمتون دیگر به مثابه تجربه شانس 

 هاکه این قسمتشود تقسیم می با هم به چهار بخش به ظاهر نامرتبط تاریخنگارانه

مالقات هنگامِ  .شوندمرتبط میشانس و تقدیر به هم  عناصر از طریق عمدتا  

-تقدیر خود را به دو صورت نشان می ،های متفاوت رمان با همهای قسمتشخصیت

تصادف چیزی بیشتر از  محض و یا بر پایۀ اتفاقات رمان یا بر اساس شانسِدهد. 

با اشخاص  ،گونه از طریق تجارب روان زخمگذارند. )طوخه( خود را به نمایش می

که الجرم تعیّن امر  شونددین مواجه میانم نظمِ  امر واقع در حیطۀ حضور ناگهانی

جمعی در جنگ و  ه با کشتارِههانری بعد از مواجکشد. نمادین را به چالش می

و در  نمادین را نداشته امربازگشت به  توانائی ،رزمانشمشاهده مرگ فجیع هم

جبور به ادامۀ زندگی در آسایشگاه منژند محکوم و نتیجه به عنوان بیمار روان

خود از اختالل در مقابل، ویالنل موفق به رهانیدن شود. پریش میبیمارانِ روان

در نتیجه،  کند.نی شده و زندگی جدیدی را آغاز میروا د از ضایعۀاسترسی بع

های الکانی شانس و طوخه راه مفاهیمِ بر اساسجنت وینترسون شور رمان  مطالعۀ

ه با متن میسر هطوخه در مواج تجربۀ زنانه به مثابه جدیدی را برای درک نوشتارِ

 .کندمی

 امر نمادین، امر واقع، روان زخم، شانس، طوخه. کلیدی: واژگان
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 مدرن: متنی و امر تآتری در درام پساامر بینا

 اندروزنکرانتز و گیلدنسترن مرده یک مورد مطالعاتی از

 1نگار شریف

 چکیده: 

 بحث هایحوزه ترینمهم از یکی به تآتریت به عنوان عالقه احیای حاضر پژوهش در

معرفی  قصد محقق. استگرفته قرار بررسی و بحث مورد ادبیات و هنر پسامدرن در

 فن به استادان آثار از ادبی تقلید متنی وبینا عناصر تبدیل برای که دارد را استراتژی چند

 کار این انجام منظور به. گیرندمی قرار استفاده مورد تآتریت ایجاد برای ابزاری

 خود توسط بعدها استاپارد که توماس اثر  (۷۶۹۱) اندمرده گیلدنسترن و روزنکرانتز

 دارد سعی مطالعه این.  گرفته است قرار بررسی مورد شد فیلم نسخه به استاپارد تبدیل

 متن به تماشاگران کمک همچنین و عملکرد بر تواندمی تآتریت چگونه که دهد نشان

در   شکسپیر ویلیام توسط که مشترکی تجربه. بگذارد اثر دراماتیک نمایش و نمایشی

متنیت بینا که زمانی در تآتریت کار چگونگی درک به تواندمی استشده ساخته هملت

این  در شدهانتخاب هایصحنه نمونه. کند کمک است، مثبت و قدرتمند نیروی یک

آن  تنها نه پایدار، هویت یک داشتن تصورِ چگونه که اندرسیده نتیجه این به پژوهش

 بلکه دارند، وجود که کنندمی فرض مولف یا و بازیگران چیزی است که شخصیت،

 بازیگوشِ تآتریت، ماهیت. دهدمی انجام مداوم بطور و عمد به متن که آن چیزی است

 فریب را خود قلب صمیم از کنندگانمشارکت این از یک هر چگونه که دهدمی نشان

 .دهند ادامه نمایش به تا دهندمی

 

فن،  استادان آثار از ادبی متنیت، تقلیدمدرن، بیناتآتریت، درام پسا واژگان کلیدی:

 داستاپار درامای توماس

                                                 
 تهران، تهران مرکزدانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،استادیار زبان و ادبیات انگلیسی 1
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 هانا آرنت «وضع بشر» یلی بر تئاتر نیل سایمون از منظرتحل

  1*وارنرگس منتخبی بخت
 2نینا پزشک همدانی

 :چکیده

زدة آمریکا را فرهنگ معاصر و رسانه ،نزآمیزر نمایشی نیل سایمون با رویکردی طآثا

هانا آرنت  تئاتر سایمون را از منظر اندیشة سیاسی دهد. این پژوهش  مورد انتقاد قرار می

 آثار برگزیدة سایمون کند.می و خشونت کنکاش خواهیبشر، تمامیت در باب وضع

بر اساس سه مفهوم  وسهخنده در طبقة بیستو  گمشده در یانکرز، هاپوککله شامل

به  عمل  د.شوبررسی می ــ «زحمت»و « کار»، «عمل» ــ کلیدی در فلسفة آرنت

 هدفمند اشاره دارد که در چارچوب تکثرگرایی و امکانِ هایِالیتای از فعّمجموعه

کارآمد برای رویارویی با ابزاری  گانه،و بس جمعی میسر است. عملِ تحول  ایجادِ

دهد. میل خشونت  عمل را به کار و سپس زحمت تنزّ با اعمالِ  خواهی است کهتمامیت

 ی برایمثابة مفرّ مواره به، عمل هدر بستر اجتماع خشونت ماندگاریا با وجود درونامّ

 نزآلودغیرسیاسی و ط رغم جلوةعلیدر آثار سایمون،  ماند.آیندگان در تاریخ باقی می

توان می یابد.می یها تجلّدر شخصیت نتایج مثبتش ا، امّشودعمل سرکوب میاجراها، 

 رای خشونت و نقابوای پویا از تکثرگرایی و عمل را عرصه سایمونگفت 

 گذارد.نمایش می به اشساالرانهمردم

 

       خواهیکار، زحمت، قدرت، خشونت، تمامیت: عمل، واژگان کلیدی

                                                           
 )نويسندۀ مسئول( دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز زبان و ادبيات انگليسی،بخش استاديار  1
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکزکارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسی،  2
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 ارتباط: شدن، مخاطره، و تغييرات در حوزۀجهانی

اثر  است مرده فاوست و پردهبی عکس چندهای بررسی نمايشنامه 

 مارک راونهيل

 
  1*ژيال غالمی

 2بختيار سجادی
 چکيده:

و  پردهچند عکس بیهای مارک راونهيل، شنامهست تا نمايا آن حاضر بر مقالۀ

به منظور کشف چگونگی بازنمايی مفاهيم اجتماعی در ، فاوست مرده است

شدن، مخاطره، و بر اساس مفاهيم انتقادی آنتونی گيدنز، همچون جهانیادبيات، را 

نشان دهد  تا کوشدحاضر می بررسی کند. پژوهشارتباط  تغييرات در حوزۀ

را در شده در دوران معاصر نهيل چگونه تغييرات اجتماعِی حادثهای راونمايشنامه

مخاطره را  شدن وکشد. اين تحقيق مفاهيمی چون جهانیآثار خود به تصوير می

در  افراد دگی روزمرۀها بر زنبرای نشان دادن تأثير تغييرات حاصل از اين پديده

که گيدنز ، با توجه به اينبر اين اساس گذارد.ته آزمايش میوب را درآثار راونهيل 

هويت شخصی تأثيرگذار و در  بر عميقاًشدن جهانیهای مشخصهکه باور دارد 

د نکنتالش می حاضر انپژوهشگر است، گيری هويت افراد تغيير ايجاد کردهشکل

و همچنين تغيير در  هويت شخصیگيری شکلتا تأثير اين تغييرات را نيز بر فرآيند 

 .دبررسی کنن راها در اين نمايشنامه ارتباط حوزۀ

ارتباط،  مخاطره، هويت شخصی، تغيير در حوزۀشدن، جهانی :کليدی واژگان

 روئاتر رودرت

                                                           
)نويسندۀ مسئول( ادبيات انگليسی، دانشگاه گريفيث استراليادانشجوی دکترای  1  

 2 استاديار بخش زبان و ادبيات انگليسی، دانشگاه کردستان
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 دان جان جهان آناتومی هرمسیه در آثار

 1فاطمه عزیزمحمدی

 چکیده: 

. است دان جان اثر جهان آناتومی هرمسیه در بررسی رد مطالعه این برجسته هدف

 عنوان یک شاعر قرن هفدهی و شاعر برجسته سبک شعری متافیزیکبه اشعار دان

گیرد. افالطونی را در برمیعشق  فلسفی، خداشناسی، علم عام و همچنین هایایده

 تحقیق جهان آناتومی در های هرمسیه راایدههمچنین این پروژه تالش بر آن دارد که 

 تمرکز جادویی و فلسفی معنوی، سنت بر که است قدیمی مکتب هرمسیه یک. کند

 با بشر که است باور این هرمسیه بر. است متمرکز معنوی رشد مسیر بر مکتب این. دارد

 پیدا منظور به مطالعه ایده، این این به توجه با. گرددمی باز اینهمانی یک به معنوی سفر

 جهان آناتومی  ابیات در بندیطبقه عناصر بررسی به اتحاد و معنوی سفر ایده کردن

 . رودمی بهشت به معنوی سفر یک در شعر این در دان پردازد؛ زیرامی

 

 معنوی، اینهمانی سفر جهان، آناتومی دان، هرمسیه،جان  واژگان کلیدی:

                                                 
 اراک، اراکدانشگاه آزاد اسالمی واحد  ،زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار 1
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 در رمان معاصر آمریکایی: گریعاملیتجنسیت و 

 نیفل انیلیگ دختره مردهخوانش باتلری از رمان 

 1*صادق احمدی اصل

 2دشتاکبری هرهحسین علی

 3نژادکرمی احسان

 چکیده: 

. پس است یستینیفم کردیرو یآثار ادبخوانش  کردهایرو نیزتریاز چالش برانگ یکی

کرد  یرا معرف یدیجد دگاهیباتلر د تی، جودیادب نقد خیتار در سمینیاز سه موج فم

 یهاهیو نظر سمینیاست. او به شدت بر دامنه فم یو نه براساس جنس مبتن تیکه بر جنس

 تیهو وارونگیو  سمینی: فمیگذاشت. در کتاب برتر، مشکل جنس ریتاث کوئیر

مردان و زنان به دو گروه  میتقس یبراهای چیش از خود فمنیست، به شدت از (0991)

. کندیانتقاد م ،اول برتر است گروه خورده وشکست یدوم این امر که گروه ،زیمتما

 با فردی تیاست. جنس یو اجتماع یساختار فرهنگ کی تیباتلر معتقد است که جنس

 قیمقاله تحق نی. هدف از اندکنیم نییرا تع وی یتیجنس تیاقدامات فرد مشخص و هو

 باتلری نوعو  تیجنس میاز نظر مفاه( ۲10۲) نیفل انیلیگ دختر مردهرمان در مورد 

 هب تیجنس دهیا دنیکش ریبه تصوبه منظور خاص  یهاتیرمان از شخص نی. اباشدیم

تمرکز بر با  یتیجنس تی. در مطالعه حاضر، مفهوم هوکندیاستفاده م عاملیتعنوان 

قرار  یدان، مورد بررس نیدانه، مارگو دانه، و مور وتیال یام هایتیشخص یرو

و  روندا بونی، به خصوص کارآگاه هاتیدر مورد شخص شتریب یهایاست. بررسگرفته

 .دهدیو رمان را نشان م جنسیتمفهوم  نیب ارتباطدانه ،  وتیال یام

 هنجار ، میل به جنس مخالف،عاملیت ، کارایی،تیجنس واژگان کلیدی:

                                                 
 )نویسنده مسؤول( سنندج، کردستاندانشگاه  ،زبان و ادبیات انگلیسی داشجوی کارشناسی ارشد 1

  2 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

  3 داشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه شریف، تهران
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 تارتاروس در کامو: هستی آلبر «مهمان» در میهمانان

 1علیرضا فرحبخش

 چکیده: 

های اصلی و شخصیت در را اگزیستانسیالیستی هستی مفهوم تا دارد قصد مقاله این

 بررسی برای را موضوع این کند. و بررسی کامو اثر آلبر «مهمان» کوتاه داستان فرعی

 این اصلی سواالت بنابراین. دهدمی قرار بررسی مورد داستان محیط مختلف مفاهیم

 با مرتبط شخصیت نوع یک کوتاه این داستان هایشخصیت کدام: از عبارتند تحقیق

 در کامو محیط انتخاب از تواندمی چیزی چه اند؟داده توسعه را اگزیستانسیالیسم

 فلسفی-اخالقی مطالعه این ، سواالت این به پاسخ برای شود؟ استنباط ساخت داستان

این  سپس و کندمی بررسی خالصه طور به را اگزیستانسیالیسم اساسی اصول ابتدا

. دهدمی قرار تحقیق مورد روایی داستان محیط و هاشخصیت در و وظایفشان را اصول

 قهرمان یک با رابطه در کامو مفهوم با که فردی تنها که کندمی بیان حاضر پژوهش

 خاصی هایویژگی نیز مرد عرب اگرچه است؛ دارو دارد، مطابقتاگزیستانسیالیست 

 همچنین در اینجا. هستند اگزیستانسیالیستی هماهنگ ذهنیت با که دهندمی پرورش را

 ، جهنم اسطوره سیزیف، به توجهی قابل اشارات «مهمان» در که شدخواهد  داده نشان

 فضای که دارد وجود ۳۲ مزمور و حاصلبی سرزمین ، زیرزمینی زمین از هایادداشت

 یک. دهندمی نشان مدرن سیزیف یک عنوان به را دارو و کنندمی ایجاد را انگیزیغم

  جهان زیرین به را )جهان( الجزایر فالت موثر طور به کامو که است این ممکن مفهومِ

 قرن اواسط در که مردمی و دارو با را همچنین خود او کند.می تشبیه )جهنم یا دوزخ(

 .کندمی تشبیه تارتاروس ساکنین را با کنندمی زندگی بیستم

 

 شدن، سیزیفاگزیستانسیالیسم، هستی، انتخاب، بیگانه واژگان کلیدی:

                                                 
 گیالن، رشتدانشگاه  ،زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار 1
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 ای برای ترویج تفکر انتقادی: رسانه ،ادبیّات

 ی از یک کالس زبان انگلیسی در ایرانپژوهش مورد
 

  1جلیل فتحی
 2سریاحسان سلیمانی داهنه

 

 چکیده:

که نقش  گفتتوان می در رابطه با تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

یگر متغیرهای شناختی برای تقویت یادگیری زبان یا افزایش د ابزاریبه عنوان  ادبیّات

طول سه دهۀ اخیر  دراین،  با وجودبوده است.  یبرانگیزبحث نسبتاً و عاطفی نقش

 ثری برای تدریس زبان دومؤم به عنوان ابزار   ادبیّاتپردازان به و نظریه برخی از معلمان

تر کردن برای روشن است . پژوهش حاضر تالشیاندبخشیده ایتازه جان یا خارجی

آموزان زبان برای ترویج تفکر منتقدانه بین دانش ایرسانهبه عنوان  ادبیّاتنقش 

آموز زبان انگلیسی دانش 93ای از انگلیسی به عنوان زبان خارجی. در این راستا نمونه

به و آموزان دو کالس دست نخورده بودند انتخاب با سطح زبانی متوسط که دانش

آموزان گروه تقسیم شدند. از دانش آزمایشیطور تصادفی به دو گروه کنترل و 

های چهره عتبر نشده و مهای کوتاه خالصهنفر( خواسته شد تا داستان 81) آزمایشی

خواندند. شده را رل متون خالصه و سادهوه کنتکه گر کهحال آنادبی را بخوانند. 

دوره قبل و بعد از  آزمونآزمون و پسیک مقیاس معتبر تفکر منتقدانه به عنوان پیش

طرفه نشان داد نتایج آزمون تحلیل کوواریانس یک ها داده شد.به آزمودنی آموزش

که گروه آزمایشی در آزمون تفکر انتقادی از گروه کنترل به طور معناداری برتر 

دهد که استفاده از متون ادبی در تقویت سطح تفکر منتقدانه است. این نتیجه نشان می

ژوهش پیامدهای آموزشی برای آموزان ایرانی مفید است. همچنین، نتایج این پزبان

 دارد. پردازان و معلماننظریه

گیری انگلیسی به عنوان یک زبان فرا، تفکر منتقدانه، ادبیّات :کلیدی واژگان

 ، تدریس زبانبیگانه

                                                           
 )نویسندۀ مسئول( استادیار بخش زبان و ادبیّات انگلیسی، دانشگاه کردستان 1

 دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تهران 2
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 فقدان جلوه بررسی :آمریکا بیستم قرن خانوادگی درام

 1مینو ابوذرجومهری

 چکیده: 

 خانواده موضوع در آمریکایی مدرن درام فقدان در تصویر بررسی مطالعه این از هدف

 روانی، فضای از سطح سه در را آمریکایی درام جنگپسا در دوران فقدان جلوه. بود

 آن دوره،  برجسته اثر دو در وضوح به تصویر این. استکرده برقرار اخالقی و فیزیکی

.  است مشاهدهقابل میلر آرتور یفروشنده مرگ و ویلیامز ایشیشه وحشباغ تنسی

 تغییرات نتیجه در. دارد زمان مفهوم با نزدیکی ارتباط فقدان جلوه این، این بر عالوه

 عنوان به خانوادگی تحلیل و آمریکا، تجزیه جنگ از پس و خانواده جامعه در عمیق

 شکستن در درهم محوری نقش که رسدمی نظر به پایدار اساسی نقش یک

 یک عنوان به جامعه در عطف نقطه دوم یک جهانی جنگ. دارد اصلی هایشخصیت

 عنوان به افراد میان در نتیجه در و ترکوچک جامعه یک عنوان به خانواده در کل،

 رسید.می نظر به ناپذیررفته از آن جدایی دست از تصویر که بود اعضای کوچک

 

خانوادگی،  شکست,  جنگ، فقدان از بعد آمریکایی درام واژگان کلیدی:

 خردشدهشخصیت 

 

                                                 
 تهران، ازاد اسالمی واحد تهران مرکزدانشگاه  ،ادبیات نمایشی جوی دکتریدانش 1


