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 از جوهر اخالقی هگلی تا عنصر ناشایند الکانی:

 سوفکلس گونهآنتیشناختی از تراژدی بررسی اخالقی روان

 *1 پورکالممهدی خوش

 2پورمحمد رستم

 چکیده
ه بر محافل و مباحث علم  اخالق ب شگرف تاثیریبرانگیز است، و چنان رویکرد هگل به تراژدی نوگرایانه و تحسین

خورد. هگل به مطالعه آثار ادبی تراژدی مدرن و کالسیک جای گذاشته است که نمونه آن تا دوران ارسطو به چشم نمی

السیک های مدرن و کنسبت به همه تراژدی گونهآنتیرسد که ترادی پردازد، و به این نتیجه میبه ویژه یونان باستان می

(. با یاری گرفتن از رویکرد دیالکتیک، هگل روشن II 2121 زیباشناسیاز یک اعتبار و جایگاه برجسته برخوردار است )

ند که کتواند نمایشی برجسته از آنچه باشد که وی از آن به عنوان جوهر اخالقی یاد میمی گونهآنتیژدی اکند که ترمی

ونه گباشد. جوهر اخالقی همچنین آنای یونان باستان میواقع بازتابی از اراده و مشیت خدایان و فره ایزدان اسطوره در

ان ای که قهرمانبه گونه استشمول در تمایالت شخصی افراد در تراژدی دهنده تبلور اراده جهانگوید نشانکه هگل می

نشان  گونهآنتیهگل در تراژدی  ،دانند. از این روم به انجام این امر مهم میای آگاهانه خود را ملزدر تراژدی  به شیوه

ه یابند که بازگوکنندها در کنار جوهر اخالقی فرابشری به نوعی از تعادل دست میدهد که اراده و خواست شخصیتمی

به عبارتی دیگر خواست و نماید، فلسفی و اخالقی وی جلوه می سراسر نظامگانه معروف هگلی است که در همان سه

شود که در خواست خدایان و فره ایزدان تز مواجه میاراده بشری در قامت یک تز همواره در پیش روی خود با یک آنتی

ند کنماید. وانگهی، از دیدگاه هگل این پایان کار نیست و جوهر اخالقی به عنوان نقطه عطف یا سنتز عمل میجلوه می

 به رغم تاثیر فراوانی که از ،پردازد. ژاک الکانای خدایان میفع ضدیت میان خواست بشری و ارادهو به ایجاد تعادل و ر

است که بر خالف آنچه هگل بیان نموده، ماهیت تراژدی در این نهفته است که تعامل  هگل بر گرفته است، بر این باور

خصیت افزاید که شانی برای تراژدی باشد. الکان میتواند بنیمیان شخص و دنیای واقعی که وی را محصور کرده، خود می

گردد که صرف نظر از ماهیت و کمیت آن، در باور شخص تبدیل به عنصری متعالی تراژیک شیفته و دلباخته چیزی می

گردد که همواره شخص را در پی خود خواهد کشاند، اما آن شی یا عنصر هرگز خود را برای شخص و ماورایی می

کند که سوگ و حرمان در زندگی شخصیت های تراژدی استدالل می به این شیوهنمایان نخواهد کرد. الکان  دلباخته خود

ای هگیرد که شخصیت نه مبهوت و مغضوب اراده خداوند است و نه سردرگم بین خواستهاز همین موضوع سرچشمه می

سرانجام انسانی است که  یکنندهتراژدی روایتگوید(، بلکه در واقع برابر و هم تراز نیک و بد )آنگونه که هگل می

 نجا که مرگ وه آمی دهد، تا ب نیافتنی ارتقاکند که خود آن را آفریده، ولی آن را  تا جایگاهی دستچیزی را طلب می

 نیستی وی با همین تالش بیهوده و مصیبت خود ساخته رقم خواهد خورد.

 واقعیت دهشتناک، عنصر ناشایند،  )آته( برزخ، سودای مرگدیالکتیک،  جوهراخالقی،  :واژگان کلیدی

                                                           
 )نویسنده مسؤول( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده 1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادهآموزش زبان انگلیسی،  استادیار6 
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 پیوندخوردگی در استرالیا:

 خوانش پسااستعماری گزیده ای از اشعار اوجرو نوناکال

 1 جاویدشادمهدی 

 *2امیرحسین نعمتی

 چکیده

 ویکردر بر اساساسترالیایی، ای از اشعار اوجرو نوناکال، شاعر ملی بومیان ی حاضر، خوانش گزیدهمقاله

که  را هاییپژوهشی توصیفی، نوشتار حاضر راه گیری از روشهومی بابا است. با بهرهپسااستعماری 

، تنخسکند. مطالعه و بررسی میدهند اشعار نوناکال گفتمان مقاومت در استرالیای معاصر شکل می

پس شود و سرضه میجنبش پسااستعماری، تاریخ استعماری استرالیا و نوناکال ع یدربارهای مقدمه

 سازی بر روی گلچینی از اشعار اوجرومفاهیم پسااستعماری همچون پیوندخوردگی، فضای سوم و دیگر

های ضداستعماری اشعار برجسته شوند. در این پژوهش، فضای سوم که در شود تا گرایشاعمال می

گرایی سازی فضای بومیشود، به عنوان بستری جهت فراهمهای پیوندخورده حاصل میی فرهنگنتیجه

شود. سرانجام، بیان تاریخ از دیدگاه مستعمره، اشاره به محو شدن فرهنگ و سنن در استرالیا تداعی می

ها در قبال بومیان، و پایان بخشیدن به فرآیند بومیان و احیای آنها، اعتراض به سیاست های غلط دولت

عنوان مبارزات ضد استعماری در نوشته های اوجرو  ی سیاهان و سفیدان، بهدیگرسازی و تلفیق عادالنه

 نوناکال مورد تاکید قرار می گیرد.

 اوجرو نوناکال، هومی بابا، پیوندخوردگی، فضای سوم، دیگرسازی :واژگان کلیدی

                                                           
 دکتری تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز 1

 )نویسنده مسؤول( دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران7 
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 :زمانو ی هستی هاتناقض

 تراژیک ادبیات نمایشی -بوطیقای اگزیستانسیالیستی

 1عیسی اوموتوشو گاروبا

 چکیده

 حائز اهمیت و درخور توجهی بوده کهگذشته، فعالیت فکری  قرون طیپردازی در مورد ادبیات نظریه

وان گفت که تمیکمک شایانی بکند. مطالعه ادبیات به حفظ جایگاه  ،توانسته است در کنار مسائل دیگر

هدف اصلی نظریه، بررسی ادبیات از نقطه نظرهای متفاوت است؛ به عبارت دیگر، نظریه به دنبال ایجاد 

 ددنیز درص ضرپژوهش حا . در این راستا، بررسی انتقادی متون ادبی است جهتچارچوبی مفهومی 

ده نامی« وجودشناختیتراژدی »که است  در مطالعات نمایشی یجدید چارچوب انتقادی نسبتاًایجاد 

 رض نظریف شکل گرفته است وو تراژدی معناباختگی   میان فلسفی ارتباطپیرامون  مفهومشود. این می

انسان به عنوان وب، است. در این چارچ تولد تراژدینیچه در  «اولیهوحدت »اصل برگرفته از  آن

و دائما  گرفتار شده است نیستیفرینش و آمیان  یکه در سفرشود در نظر گرفته می در هستی موجودی

را نسبت به این واقعیت  یگاهآگاهی ناخودآدر زندگی، خود  هایدرگیریای از از طریق مجموعه

مطرح  «اضطراب مرگ»عنوان  حاضر تحتگاه در پژوهش آاین پدیده ناخود .سازدآشکار می بنیادین

ش به نمایبر روی صحنه  بازیگرانی همچونرا ها انسانمشقت بار زندگی  طور ضمنی شود که بهمی

لیل تحبرای مفهومی و یا انتقادی جدید  یچارچوب ارائه در جهت تالشیدر نهایت، این مقاله  گذارد.می

 تر است. ی گستردهمقیاسنقد ادبی در ابزورد و همچنین و  تراژیکهای نمایشنامه

اولیه، تئاتر وحدت تراژیک، -امر وجودشناختی، وجودشناختیادبیات نمایشی،  :واژگان کلیدی

 معناباخته

                                                           
 نیجریه ،دانشگاه ایلورینانگلیسی، ی دانشجوی دکتر 1
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 صداهایی برای کسب هویت:

 ها را من خاموش می کنمچراغو  خانم دلووی هایرمان چندزبانگی و چندآوایی در

 *1محسن معصومی 

 2 نژادمریم رشیدی

 چکیده

اثر ویرجینیا  خانم دلوویهای را در بررسی رمانهای باختین در زمینه صدا کوشد نظریهمقاله حاضر می

اثر زویا پیرزاد به کار گیرد. این مطالعه از طریق خوانش  ها را من خاموش می کنمچراغوولف و 

ی هپردازد تا تفاوت صداهای موجود در این دو اثر از دو نویسندباختینی، به مقایسه دو رمان مذکور می

مشخص شوند. برای دستیابی به این هدف، این نوشتار بر مفاهیم و  های کامال متفاوتزن با فرهنگ

نظریه های مرتبط با نظام چندزبانگی و چندآوایی باختین متمرکز شده است. اگرچه این دو اثر تا کنون 

ها در هویت شخصیت یهاند اما مطالعهای متنوعی بررسی شدهبه وسیله منتقدان مختلف و با خوانش

هش فعلی را بیشتر نمایان ری باختین و همچنین جنبه مقایسه ای تحقیق، اهمیت پژوپرتو مفاهیم نظ

ویسندگان زن این آثار را مشخص های فرهنگی نها و اختالفکند. مقایسه دو رمان برخی شباهتمی

کند. چنین به نظرمی ها در هر دو رمان برگرفته می رسد که غرض نویسنده در تعیین نقش شخصیت 

های مشابه است اگرچه این نظرگاه ها در گفتمان اجتماعی و فرهنگی کامال متفاوتی آفریده  از نظرگاه

اند. فرآیند آفرینش هویت هر شخصیت در این دو رمان که نتیجه صداهای متنوع موجود بوده و شده

شود. به واسطه ماهیت اجتماعی زبان به هم متصل شده اند، در پرتو نظریه باختین مطالعه و بررسی می  

ها را من خاموش چراغ، خانم دلوویچندزبانگی، رمان چندآوایی، گفتمان فرهنگی،  :واژگان کلیدی
 کنممی

                                                           
 اسالمی واحد سنندج )نویسنده مسؤول(استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد  1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجکارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، 9 
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 قابل اعتماد ربازسازی حقیقت از طریق صداهای غی

 جولیان بارنز از درک یک پایان رمان در

 1سمیه شریفی

 2ناصر ملکی

 چکیده

 اندرک یک پایقابل اعتماد در رمان رهدف از این پژوهش، بررسی بازسازی حقیقت از طریق روایت غی

 ،تحت کنترل صدای مولف ،داستانی که در آن راوی در روند جستجویجولیان بارنز است.  اثر( 1122)

، استدالل ما از این رو. درخور بررسی می داند، پژوهش حاضر رمان بارنز را پردازدخود میتکذیب  به

حقیقت به دارد که خوانندگان خود را بر آن می ،اعتمادقابل  غی صداهای به کمکاین است که بارنز 

داند راوی غیرقابل اعتماد است، از حضور صدای خواننده، عالوه بر این که می روایت او شک کنند.

جاسوس گمراه  کند، بلکه همچونگاه است که در مورد گفته های راوی اظهار نظر نمیآنیز  مکاری

استدالل این پژوهش این است که حضور  .ندرا تحریف می ک راویی رویدادها بنیادیای توالی کننده

بدین منظور، تحلیل  خود غیرقابل اعتماد دانست.  خودی توان بهچنین صدایی را در رمان می

مرحله اول بر سطح داستان، به ویژه بر موقعیت  شود. شناختی این اثر در دو مرحله انجام میروایت

شان دهد که راوی سه دلیل اصلی برای شک به قابل اعتماد بودن خود به ما کند تا نراوی تمرکز می

در مرحله دوم، تمرکز بر سطح متن است و نقش  به الکل.ش دهد: سن، زوال عقل و اعتیادارائه می

دای ضمنی، ص یهنتایج پژوهش نشان می دهد که نویسند پایان،د. در شوضمنی بررسی می یهنویسند

 می کند.  تحریفراوی را  روایتاست که  یغیرقابل اعتماد

راوی غیرقابل اعتماد، نویسنده ضمنی، روایت، داستان، صدا، خواننده محور، نویسنده  :واژگان کلیدی

 محور 

 

                                                           
 زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازیدانشجوی دکتری  1 

 )نویسنده مسؤول( زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازیدانشیار  1
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 اثر جیمز جویس هاتبعیدی ی نمایشنامهریچارد روان در از سوییف دیگری جستجوی کِ

 1 سامان زلیخایی 

 چکیده

ویس اثر جیمز ج هاتبعیدی ۀیف بر اساس دیدگاه ژاک الکان در نمایشناماین مقاله به بررسی مفهوم کِ

های قضیبی و دیگری وجود دارند. اولی از یف با نامهای الکان، دو نوع کِپردازد. بر مبنای نظریهمی

که دومی فراتر از این ساحت شود درحالیطریق میل به چیزهای مختلف در ساحت نمادین حاصل می

 های اصلیشخصیت همه باشد.می یافتنیدست سینتومهای خاص در فعالیت یهواسطه بوده و ب

یف ارتباط دارند. ریچارد روان به عنوان شخصیت اصلی نمایشنامه ورای نمایشنامه به نحوی از انحا با کِ

کند.  یف دیگری حرکتاز طریق انکار ساحت نمادین و عمل نوشتن به سمت کِ کوشدمییف قضیبی کِ

 ۀلیف قضیبی به دنبال حل مسئبه کِ های مربوطلذت ۀریچارد پس از سالها زندگی در تبعید و تجرب

ن یف قضیبی است در نوشتیف مورد نظر از نظر ریجارد که فراتر از کِناشی از ساحت نمادین است. کِ

کند. نوشتن که سرنخی از آن در متن وجود ندارد را برای وی ایفا میسینتوم نهفته است که خود نقش 

برای او فراهم  یف دیگری راتر الزم جهت دستیابی به کِشود و در نتیجه بسریچارد تبدیل می سینتومبه 

 کند.می

 ، نوشتنسینتومیف قضیبی، یف دیگری، کِ، کِهاتبعیدیمیل،  :واژگان کلیدی

                                                           
 ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی ارشد زبان و 1
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 استیو تولتز: ثرا جزء از کُل رمان نمادین در امر

 یالکان خوانشی

 *1ییهانا استیفا

 2جواد یعقوبی

 چکیده

 .گانۀ الکانی استسهامور  طبقبر  استیو تولتزاثر  جزء از کُلرمان  خوانش ،پژوهش حاضرهدف از 

امر سه  در هاشخصیتکه  است ییندهایآبین فر هایوابستگیآشکارسازی استدالل اصلی این مقاله، 

 ،کانیسه مرحله از تئوری الهر  ،و قدرت توانایی به دنبال دستیابی بهمارتین دین  کنند.الکانی تجربه می

مارتین و جاسپر گذارد. پشت سر میجزء از کُل   رماندر را  واقعی امرنمادین و  امر ،خیالی امریعنی 

 ،خیالی امراز این رو، سازی دارند. روابط مشکلبا مادران خود  یهردو در رمان تولتز به طرق مختلف

ررسی ب بر آن ست تا به . این پژوهشکندایفا میها شخصیت گیری ذهنیت اینشکلمحوری در  ینقش

قش ناصلی این پژوهش تبیین  هدف بپردازد. امر نمادیندر  ی بزرگ، و دیگرمیل، الکانی ذهنیتمفاهیم 

 هددنشان مینتایج این پژوهش . ستهاشخصیت ذهنیتهویت و  گیریشکلدر گانۀ الکانی سهامور 

پدرش  به ا، عموی خود، تری دین راست نمادین در امر یعشق ابژۀ به دنبال داشتننجایی که جاسپر آاز 

کند با استفاده از کلمات و زبان، ذهن پسرش را ی میسع مارتینامّا از آنجایی که . هددترجیح می

ندگی امر نمادین زمارتین در است.  شخصیت اصلی نمادین برای وی  امر جاسپر درپدر دستکاری کند، 

ه در نتیجه، او بو هیچ راه گریزی برای او نیست.  است افتادهزندگی گیر و ای از مرگ حلقهخود، در 

 رمیابددکه  شودامر واقعی هنگامی نشان داده می در مارتین ۀشود. تجربتبدیل می روان زخم یشخصیت

 گاه بهآن بر ذهن ناخودآکند. نقش زبان در ساخت هویت و تأثیر او را مسموم قصد دارد  مادرش

های که در موقعیتهستند  زبان و کلمات این در سراسر رمان، تصویر شده است.در رمان  وضوح

 .دندههای اصلی را شکل میگاه شخصیتآناخودو  هویت مختلف

 امر واقعینمادین،  امر، قانون پدر،  سانسیخیالی، ژوئ امر، میل :واژگان کلیدی

 

                                                           
 1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات )نویسنده مسؤول(

 زاد اسالمی واحد کرجآ ، دانشگاهاستادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی2



 Persian Abstracts, Vol. II, No. 1, Autumn and Winter 2019-2020 
 

342 
 

 زخم و روایت جنگ جهانی اول:روان

 اثر پت بارکر گریجهان د ۀخوانش روانکاوان

 1 بختیار سجادی 

 *2فرناز اسمخانی

 چکیده

روما روانشناختی تی نظریه را از منظر گریجهان دعنوان تحت رمان پت بارکر بر آن است مطالعه حاضر 

در این مقاله نشانه هایی از رکود، اختالالت  .قرار دهدبررسی مورد کتی کاروث با توجه ویژه به آرای 

، تروما در نسل های بعدی، برادرکشی، و نفس تروما را در رمان بارکر بحث (روان زخم) بعد از تروما

کایات اصولی، و ح یان حکایات تاریخی،د تا بدین طریق به رابطه تروما و تاریخ و بکنو بررسی می

بیان حکایات مربوط به تاریخ از زبان قربانیان تروما  گونگیجنگ جهانی اول پی ببریم. همچنین چ

ه بخصوص جنگ جهانی اول را فراهم می سازد. ه شکارسازی جنبه های نهان تاریخ گذشته، بآمکان ا

بازان رنجدیده جنگ جهانی اول را فریاد میزند صدای سرترومای تاریخ بی جهان دیگر گیچگون عالوه،

و به مثابه نشانگر جامعه بریتانیا عمل میکند. این مقاله همچنین اختالالت ناشی از جنگ جهانی اول را 

عالوه، چگونگی گذر زمان بر قربانیان تروما را توصیف میکند ه د. بکنبر روی بازماندگان آن بررسی می

 رجهان دیگد. در رمان کناس نظریه کاروث در رمان بارکر نقد و بررسی میو نیز نشانه رکود را براس
قربانیان تروما با خاطرات گذشته عجین شده اند همچنین خاطرات گذشته زمان حال آنها را مختل کرده 

واقع زمان در داستانهای تروما در و قربانیان بطور مداوم در دوزمان گذشته و حال تردد ذهنی دارند، 

کننده تاریخ گذشته و خطی و معمول خود را از دست می دهد. درنتیجه این اثر به مثابه بیانحالت 

رسی بررا  بر دهان زده بودندسکوت   اساسا تاریخ جنگ جهانی اول که به دالیل فردی یا اجتماعی مهر

 د.کنمی

 پساتروما، ترومای برادر کشی،پت بارکر، روان زخم ، دوره عکس العمل، اختالالت  :واژگان کلیدی

 ترومای فرا نسلی
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 در اشعار حاجی قادر کویی ردیگرایی کُروند تحول گفتمان ملی

 1 یعقوبی عبدالخالق

 چکیده

بال ی مختلف دنمقاله کنونی سیر تغییر اشعار حاجی قادر کویی از نظر فرم و محتوا  را در سه مرحله

 ی نخست، شاعرنماید. در مرحلهردی را برجسته میی آن حاجی قادر هویت ملی کُبه واسطهکند که می

رای گیرد و از نظر محتوایی از شعاز غزل با الگوبرداری از اصول و قوانین شعر کالسیک فارسی بهره می

، حاجی قادر از ی گذار نام داردی دوم که دورهکند. مرحلهرد مانند نالی و سالم  پیروی میکالسیک کُ

ی خود از قصیده استفاده نمود. قالب شعری مثنوی در گرایانهغزل دور شد و برای بیان احساسات ملی

ردی را به عنوان یک گرایی کُی آخر این امکان را برای حاجی قادر مهیا نمود تا گفتمان ملیمرحله

ثمانی و های عی امپراتوریر سلطهایدئولوژی سیاسی تثبیت کند و کردستان از طریق آن خود را از زی

های ادبی مختلف در اشعار حاجی قادر دهد که به کارگیری قالبرها کند. این مقاله  نشان می قاجار

 رد.ردها داجایگاه کُوضعیت و بینی وی پیرامون ارتباط تنگاتنگی با روند تغییر افکار و جهان

 ، عزل، قصیده، مثنویملی ردی، هویتگرایی کُحاجی قادر، ملی :واژگان کلیدی
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 :کنمها را من خاموش میچراغجنسیت و رخداد در 

 به سوی نظریۀ روایت تطبیقی

 1 سید مهدی موسوی

 چکیده

عرفی روایت فمینیستی م یهایی برای نظریاین جستار بر آن است تا رخداد در روایت را به عنوان مقوله

وایی، شناختی همچون بستار رمحور پیشتر مفاهیم روایت-کند. در نظریۀ روایت فمینیستی/ جنسیت

ان نوشتار زنراوی همدل، و اقتدار روایی بحث و بررسی شده است. مطالعۀ نسبت میان رخداد روایی و 

های کیفی شناختی فمینیستی کمک کند. رخدادبودگی یکی از ویژگیتواند به پیشبرد مطالعات روایتمی

روایت است که به میزان وجود تغییر در جهان داستان اشاره دارد. رخداد ممکن است در جهان داستان، 

عنی امکان فراروی از حد و آشوب رخداد ی-کنش روایت، و یا ذهن خواننده اتفاق بیفتد. منطق نظم

حدود جهان داستانی یکی از دالیل اهمیت ایدئولوژیک این مقوله است. برای نشان دادن کاربست 

اثر زویا  کنمها را من خاموش میچراغشناسی فمینیستی، در این جستار رمان بررسی رخداد در روایت

های پرطرفدار ادبیات معاصر ایران از رمان مکنها را من خاموش میچراغام. پیرزاد را شاهد مثال آورده

، شناسی تطبیقی است. در نهایتداشت مدلی برای روایتاست. دلیل این انتخاب بررسی امکان عرضه

شود که ایی از نظم سفت و سخت جهان داستانی تعبیر میرخدادبودگی تقلیل یافتۀ رمان به مثابه نشانه

 دهد.زیرپاگذاشتن هنجارهای اجتماعی را نمیبه شخصیت اصلی رمان )کالریس( امکان 

، کنممیها را من خاموش چراغنظریه روایت فمینیستی، رخداد، روایت شناسی تطبیقی،  :واژگان کلیدی

 زویا پیرزاد

                                                           
 مدرس زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه سمنان 1
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 یران ( در ا DA)  یاپو یابیبر ارز یمرور

 1 ساکو نصیری

 چکیده

های مختلف اتخاذ یک شود، یکی از روشارزیابی پویا و یا همان طور که به این مقاله ارجاع داده می

انفرادی عالوه بر دیدگاه  یادگیرندگان های اکتشافیمهارتروش ارزیابی خاص به منظور شناسایی 

ها است. روند ارزیابی پویا به عبارت دیگر ، بر پتانسیل یادگیری افراد قبل و در طی یک یادگیری آن

ترین معیارهای کند تا مناسبکمک می ممتحنین کند. این امر بهبرنامه آموزشی سیستماتیک تاکید می

 (۹۱۹۱) وِیگفسکی فرهنگی لو -از نظریه اجتماعی  برگرفته ارزیابی پویا .اجرا کنندبرای جلسات آتی را 

، مبتنی بر این دیدگاه است که مشاهده عملکرد مستقل افراد ، نتایج توسعه تقریبی توسعه حوزهو مفهوم 

ویان شجبینی عملکرد آینده دانها پیشکند، در حالی که هدف اکثر ارزیابیها را آشکار میگذشته آن

است. بنابراین مطالعه حاضر ادبیات ایران را به دلیل اهمیت موضوع مورد بررسی قرار داد. برای این 

معرفی خواهند شد.  DA هدف، ابتدا زمینه نظری بازپرس توضیح داده خواهد شد. سپس، رویکردها به

 . در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت DA در نهایت، مطالعات مربوط به

 یل، پتانسیتقریبتوسعه  حوزه، یفرهنگ-یاجتماع یه، نظر وِیگفسکی، لو پویا یابیارز :واژگان کلیدی

 یادگیری
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 جهنمی در بهشت:

 اثر جرج برنارد شاو ایهای اجارهخانهی ی انگلستان در نمایشنامهتوسعه واکاوی

 *1 یونس پورقربان

 2کژال ویسی

 چکیده

نگاری نا بر تاریخب شود، ویکتوریا شناخته میدوران بریتانیای به عنوان بیشتر بریتانیای قرن نوزدهم، که 

گوناگون  هایعصر سعادت، پیشرفت، حکمرانی امپراتوری بریتانیا، آزادی و شکوفایی در زمینهرسمی 

 آلیسم دورانکشیدن انتقادی ایده ی حاضر تالشی است برای به چالشاجتماعی بوده است. مقاله

، آنگونه که 0881ی های گوناگون آن دوره، به ویژه دههجنبه ی فهمی روشنگرانه ازویکتوریا، و ارائه

گرایی نوین، اثر جرج برنارد شاو نمود یافته است. رویکرد تاریخ ایهای اجارهخانهی در نمایشنامه

تری از تمامی حوادث انداز واضحهایی که فردیت کمتری در قبال گذشته دارند، و نیز چشمدیدگاه

 یدهد. این پژوهش درصدد است تا با بررسی نمایشنامهتحلیل آثار ادبی ارائه میتاریخ را از طریق 

اثر جرج برنارد شاو، نشان دهد که انگلستان و به ویژه لندن که مرکز جهان قرن  ایهای اجارهخانه

ها و نشریات نیست، بلکه شهری است که در آن، در روزنامه موعودنوزدهم بوده است، همان بهشت 

ن ترین شکل ممکی شهر که به وحشتناکهای حاشیهگیرد و آنان را در خانهردم را به بردگی میفقر م

ی نامهکشاند. در نمایشترین تسهیالت رفاهی هستند، به کام خفگی میاند و فاقد ابتداییساخته شده

که مستاجران های فقیرنشین، رحم این خانهی بی، سارتریوس به عنوان صاحبخانهایهای اجارهخانه

آور است که به های شرمن این خانهادهد، نمایانگر مالکباری قرار میخود را در چنین وضعیت اسف

ی مربوط به وضعیت شهر در پایان، تضاد و مناقشه اند. این مقالهاقشار فرودست جامعه اجاره داده شده

 د.رساننویسنده به اثبات میشد با وضعیت واقعی ابرازشده توسط را که توسط  مقامات ادعا می

رایی گ، تاریخایهای اجارهخانهقدرت، گفتمان، ایدئولوژی، مدرنیته در بریتانیا،  روابط :واژگان کلیدی

 نوین
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