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 نسلی مهاجرت:-میان روان زخم  
 سرزمین مادری/دیگری توهمسایه بازنویسی سوبژکتیویته مهاجرت در 

 
 پوربهاره بهمن

 تهران،رایرانرامل،ردانشگاهرآزادراسالمی،ش-هایرخارجی،رواحدرتهرانزبانرگروهادبیاترانگلیسی،ررایدکتر
ر

 چکیده
روانرزخِمرربهرجنبهراینرفرضراستوارراسترکهرتوجهرویژهریپژوهشرحارضربررمبنااستداللر

رروایترهاجرتردیاسپوریکمنسلیرحاصلرازر-میان نهفتهرفقدانروردردررهایرپنهانِرنهرتنها
روراولنسلررافرادمیانرسوبژکتیویتهررمذاکرهرروندد،ربلکهرسازرمیرارآشکاررادبیاترمهاجرتردرر

ر رنیز ررا رمهاجرت رمیدوم رمشخص رکند. رمقاله رربااین رانتقادی ادبیرربازمناییبررسی
ردیاسپوریکسو رروانکاوانهریرویکردرازربژکتیویته رغالبا رمطالعه، رداستانبه کوتاهررهایی

رمیردیاسپوریک رو راینبهپردازد رترتیب، رمطالعرمطالعاتاز رو یرروانراترروانکاوانهدیاسپورا
دورمنونهرداستانرکوتاهرمتنیربارتحلیلررپژوهشرحارضگیرد.ربهرهرمیدررکنارریکدیگررزخمر
رکارونیررنوشته ربانرجیردیوا رجیمزچیتا رتانیا رپیررو رآدر رراستن رنظریه ربر رتکیه رشبحبا
ررنسلیمیان ربهربهرتعریفرمفهومربینانسلیرسوبژکتیویتهردیاسپوریکربپردازد. بدینرمنظور،

رراه رمبررسی ریهایی رطی رکه رنسلآپردازد رمختلفن ررهای ردام ردر ررسزمینرتوهممهاجر
زندگیردیاسپوریکرواقعیترپیچیدهرربارآنرفریبندهرکهرسایهرشوندگرفتاررمیمادری/دیگریر

دهدرقراررمیفضایرروانیرهمدلیررراردرخوِدردیاسپوریکرر،توهماینرردررهمرتنیدهراست.ر
(رتسهیلریردیگرمتعلقربهرنسلشخصیرر)غالباردیگریربیرونینربارحضوررآرحضورردرررکه
رمی رخودِرگردد ربا رکاتارتیک رتعامل رطریق راز رمجددرفرصتردیاسپوریک،رکه باررمذاکره

رتسوبژکتیوی ررراه ررامیرویبه راو رو رردهد رآدر رحسرتاربهرسوگواریستانه ربرای خیرافتاده
ر رتعلقرحتیردیگربودگیریا رعدم رآنرزمانرقراررمیرشمرحاصلراز رتا رسکوبرشدهردهدرکه

 .است
رمهاجرتر؛دیاسپورار:واژگان کلیدی راز رحاصل رزخم ر؛فرهنگی-میانرتوهمر؛روان

ر.سوزادگیر؛سوپژکتیویتهردیاسپوریک
ر
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  :های قرون وسطیسفرهای دریایی در رمانس
 دریا درهای زنان و رنج گرایانهوجودتجربیات گذرهای نمادین در 

 
 آلربچت کالسن

 مریکاآایاالت متحده  ،ریزونا، توسانآ، دانشگاه یملانآ زبان مطالعات گروه، یملانآ زبان استاد مطالعات
 

 چکیده
در شامر قابل توجهی از روایات قرون وسطی با درومنایه مشرتک سفر دریایی مواجه می شویم 

افراد  از سویکه  داستانرنجدیده  قهرمان زن گیرد و یا به ازدواج صورت میبا هدف یا که 
با سفر  که اکرث مخاطبان قرون وسطااز آنجایی  شود.است تحمیل میزار و اذیت آرشور مورد 

حائز اهمیت است بسیار  مایهاین بن شنایی چندانی نداشتند،آبی آهای بزرگ در میان پهنه
، به طور خودکار و به تنهایی توسط ایخدمههیچ عمدتا بدون  که خود دریایی سفر کهچرا 

د و همچنین تأثیر بزرگی بر هدمسافر را تغییر میشخصیت د، و شقهرمان داستان انجام می
رخدادی  به عنوان دریایی سفر .دکنسفر می جاکه کشتی به آن ردمی گذ ا کشورهاییمردم ی

 تا از این تجربه خطرناک ندکمک می کد و به قهرمان داستان نز آن را رقم میبزرگ که خداوند 
ند رنکدی که در این کشور جدید زندگی میافرا در چشمگیری تغییر، جان سامل به در بربد

و  منایاندمیافقی را نیز  یسسکاتابانوعی مذکور  درون مایهحال،  عیندر  د.کنایجاد می
 انجامد.در افراد درگیر در آن میتحولی عمیق معموال به 

  ؛چاورس اثر« داستان مرد قانون» ؛بوکاچواثر  دکامرون ؛پولونیوس صورآ واژگان کلیدی:
 .سفر دریایی ؛بیفلور ومای  ؛ویلهلم و یاکوب گریم
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 : فزونی منفیت
  پدر از جنگ به خانه باز می گرددواکاوی رانه مرگ در نمایشنامه 

 اثر سوزان لوری پارکز
 

 باغابری  عالیه میرزایی

 دکرتی زبان و ادبیات انگلیسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران، ایران دانشجوی
 )نویسنده مسؤول( حسن شهابی

 یرانواحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی ، تهران، ا، انگلیسی تیسی، گروه زبان و ادبیاستادیار ادبیات انگلا
 لیال برادران جمیلی

 ایران   ، بروجرد،، دانشگاه آزادبروجرد ، واحدانگلیسی تاستادیار ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیا 
 

 چکیده
ی انهکاو روان رویکرداسالوی ژیژک که ملهم از  آرایبه  رجوعمقاله حارض برآن است تا با 

ایشنامه پارکز در به بررسی فحوای رانه مرگ در شخصیت اصلی من استفروید و الکان 
 کند و آن را هامنی بپردازد. ژیژک سوژه را با ماهیتی گسسته تعبیر میشدگفرآیند سوژه

ز باور است که سوژه پیش ا این الکان بر هایآموزهژیژک با تکیه بر . داندعی میساحت واق
بخشد. ژیژک با طرح مفهوم رانه مرگ به ی با رانه مرگ به هستی خود معنا میشدگسوژه
 ارد. سوزان لوریپندرهیافت خود، سوژه را با رانه مرگ همسان میاصلی بنیادین در  مثابه

سبب که  دکشتصویر میای به رانه مرگ را به گونه مفهومنامه خود در منایشپارکز 
ستیزی اجتامعی هم برانگیخنت شخصیت اصلی منایش، هیرو )قهرمان(، در جهت

 سو حصار نژادی خود را به عنواند از یک بخشنه مرگ به هیرو این امکان را می. راشودمی
تکوین هویت به  روند ی سیاه پوست به چالش بکشد و از سوی دیگر او را درابرده

کسب آزادی برای  انه مرگ در خصوص هیرو تقالیی دهد. ر ی جدید سوق شدگسوژه
را در پی دارد. فانتزی یا رویای آزادی که وی پاشی شخصتی ، اما این کشمکش فرواست

وی پنداشته ورد و رانه مرگ که منادی آزادی وی به ارمغان بیاست کیف را برای ا بنا
به  بدین سببکه  دهدمیسوق رسشار از گسست  را به سوبژکتیویته اوشود در نهایت می

ناپذیری ساحت واقعی ماند و به حصولهای هیرو بیهوده میسوی مرگ رفته بود. تالش
فرآیند کند. او در پیدا میدر آن هر هویتی، رسشتی متضاد د که شو الکانی متامیل می

قهرمان کند و سپس به ضدرض پنهان خود میی همنوعان خود را نیز دچار تعاگد شسوژه
انجامد و زخم میشود که به روانهم آزادی تجربه فقدانی را سبب میشود. تو یبدل م

کشاند. فانتزی آزادی، نوع جدیدی از دربند بودن را متایل او را برای رهایی به ضعف می
آن  آورد که به ستیز باکند و او را به پیروی از هامن اسارت نوپایی در میتحمیل می ویبر 

 برخاسته بود. 
 ؛انه مرگر  ؛سوزان لوری پارکز ؛پدر از جنگ به خانه باز می گردد ان کلیدی:واژگ

 ؛ ژیژک.منفیت ؛ساحت واقعی
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 آزادی تعهد: 
 سارتراثر  ؟ادبیات چیستنقش نویسنده در کتاب 

 
   سوسن پورصنعتی

 استادیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران 
  ول(ؤ دربندی )نویسنده مسپور علی حسن

 زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد
 

 چکیده
مثابه تحوالت پس از جنگ جهانی دوم، به ه با همواجبالفاصله پس از تعهد در ادبیات مبحث 
 مختلف و به ویژه در حوزه هایحوزهاهمیت ادبیات در . ظهور یافت برانگیزبحث ایمناقشه

قلمداد  در مقام فعالیتی منفعالنه و غیرکاربردیقرار گرفت. ادبیات  بازبینی موردسیاسی 
 . ژان پل سارتر،شدپنداشته میجهانی دوم  ی جنگترس و واهمهابراز  از توانناشد که می

مقابله  به ادبیات رویکردی به چنین در فرانسه، با وجود مکتب اصالتی ی برجستهچهره
به بررسی ی نویسندگان در جامعه برای مشارکت فعاالنهپرداخت. سارتر به منظور یافنت راهی 

که  ادبیات چیست؟ب اکت نخستسه فصل  پژوهش حارض. نقش نویسنده و خواننده پرداخت
را مورد « ت؟برای چه کسی باید نوش»و « برای چه باید نوشت؟»، «نوشتار چیست؟»عبارتند از

 سارتر را اصالت وجودی طور مستقیم فلسفهبه دهد. اگرچه مقاله پیش رویخوانش قرار می
ن همچنیای و ی قارههای درک سارتر از ادبیات در فلسفهریشهاما  ،دهدبررسی قرار منی مورد

ی تعهد و یدهو بدین منظور ا دکنمی تبیین اثر مذکور بهرا  گریه و آدرونوآلن رب اداتقتنا
معرفی کرد « ادبیات حقوق برش»وی در قالب را که آنچه هر و  از منظر سارتر آزادی نویسنده

در نزد سارتر، همچون پادزهری در مقابل مارکسیسم و « ادبیات حقوق برش»دهد. میرشح 
 .سازدهای تاریخ رها برش را از زنجیر تواندمی است که داریرسمایه

 .تعهد ؛موقعیت تاریخی ؛آزادی ؛دهنویسن ؛سارتر واژگان کلیدی:
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  رها نشده میل متافیزیکی
 استاپارداثر  چیز واقعیاثر پینتر و  عاشق هاینمایشنامه در

 

  بادیآ حسین علیخان پورشاه

 نکرج، ایرا ،د اسالمیادانشگاه آز واحد کرج، دانشجوی دکرتی زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، 
 ول(ؤ جواد یعقوبی دارابی )نویسنده مس

 کرج، ایران، د اسالمیادانشگاه آز واحد کرج، های خارجی، ادبیات وزبان دانشکدهت انگلیسی، ااستادیار زبان و ادبی
 

 چکیده
تطبیقی در مطالعه رنه ژرار  از منظر میل متافیزیکیمفهوم  بررسیحارض،  پژوهشهدف از 

یدی را میل تقلارد است. ژرار استاپ تام اثر چیز واقعی پینرت و هارولد اثر عاشق هایمنایشنامه
-دو نه خو  داندمختار میخود نه امیال را ای متامیز  مورد بررسی قرار داده است. اوشیوهبه 

ر بر این باو  ژرار. اندگرفته شدهکه از دیگران به عاریه  داندها را عواملی می، بلکه آنجوش
سیراب هستند تا بتوانند امیال خود را  یتر قوی یهاواسطهها همیشه به دنبال انسان است
در فرآیندی بی پایان در  هموارهگردد و شدن سیراب منیبار ارضاء دی با یک. میل تقلیکنند

مقاله . نامدمیمیل متافیزیک آن را  ژراراست که  یتر قوی یهاها یا واسطهمحرکی جستجو 
از د. بیاب شدهی آثار بررسیهارا در زندگی شخصیت یمتافیزیک میلهر گونه  حارض بر آن است

به  او را و هم  برساند تواند انسان را به کاملهم می یمیل متافیزیکژرار،  از نگاهآنجایی که 
، با یمیل متافیزیکها با پیروی از شخصیتیابیم که درمیسمت نابودی و انزوا سوق دهد، 

شوند. در نتیجه، روبرو میعواقب مخرب  رو دیگ گسستگی خانواده آن یعنیجنبه منفی 
نند از مثرات یک زندگی توااند منیمنفی این میل بهره جسته هایی که از تبعاتشخصیت

الم درد و آ  غیر ازکه  ،شوندمیمند شوند و به ناچار محکوم به انزوا و شوربختی کامل بهره
به نظر  معتادی قات همچون افرادبرخی او ها . شخصیتآوردآنان به ارمغان منیبرای ای مثره
دیگر مجالی برای هستند، حال آنکه  های جدیدکه پیوسته در جستجوی واسطه رسندمی

 اند.   های مازوخیستی شدهها نیست و برای همیشه تبدیل به شخصیتاصالح آن
 .یمیل متافیزیک ؛واسطه ؛چیز واقعی ؛عاشق ؛میل تقلیدی واژگان کلیدی:
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 های متفاوت نقیضه بررسی جنبه
 هاچن ندایلاثر پیتر کری از دیگاه  جک مگزدر رمان 

 
  فرهاد نجفی

 زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران ارشناسی ارشددانشجوی ک
 )نویسنده مسؤول( علیرضا فرحبخش

 زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی، گروه
 

 چکیده
ی بررسبه   شده از سوی لیندا هاچن در تعریف نقیضه،در بسرت نظری تبیینی حارض مقاله
( 1860) آرزوهای بزرگکه اقتباسی از رمان پردازد، می اثر پیرت کری (1997) جک مگزرمان 

 مشخصی با فاصله همواره ههاچن، نقیضه تکراری است ک باوربه . چارلز دیکنز است اثر
به چالش  شده رامنت اثر اقتباسزیرشکل و محتوای هاچن  از منظر نقیضه همراه است.

ه سازد. این کار نه با هدف متسخر بلکه بمیدگرگون آن را آمیز، کنایه ایشیوهکشد و به می
جک این پژوهش عبارتند از: رمان  ی اساسهاپرسشد. شو انجام می اثری نوینمنظور خلق 

هاچن در بسرت وسیع گفتامن روایی پسامدرنیسم بهره بنا به تعریف  چگونه از نقیضه مگز
را با  جک مگزچگونه  نقیضه ؟،بنامیاندخود را  ،منت منبعاز  مشخصی گیرد تا با فاصلهمی

، پژوهش هااین پرسشپاسخ به  یبه منظور ارائه؟ ددهباحث اجتامعی معارص پیوند میم
به کار  جک مگزبررسی رمان اساس آرای هاچن در را بر  ابعاد مختلف نقیضهپیش روی 

در را اثر چارلز دیکنز  رزوهای بزرگآ رمان  ،جک مگزدهد که گیرد. این مقاله نشان میمی
الل این استد همچنین حارض مطالعه کند. می اسرتالیا بازآفرینی ی جدید اما این بار درفضای

 یکیبه  جدید ینگاه ستفاده از ابزار نقیضه برای خلقکری، با ا که رمان پیرت کندرا مطرح می
 توانمی دهد کهنشان می اهیافته. پردازدمی های ادبیات دوران ویکتوریامنونه از مهمرتین

ها تر، بر ابَرروایتعو در مقیاسی وسی نوزدهم یگرایی سدهواقعنقدی بر را در مقام  جک مگز
 . قلمداد منود

 .بازبسرتسازی ؛اقتباس ؛نقیضه ؛بینامتنیت ؛منتزبر  ؛منتزیر واژگان کلیدی:
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 به عنوان راهبردهای اقناعی  فردینایم فراگفتمانبررسی نشانگرهای 
 2016در سخنان انتخاباتی کمپین دونالد ترامپ در سال 

 
  پریسا اعتامدفر

 دانشجوی دکرتی آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 )نویسنده مسؤول( دوستاحسان منازیان

 آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران دکرتای
 

 چکیده
هموارسازی ارتباط بین گوینده/نویسنده  جهتدر مهمی  ابزارفردی به عنوان انیمفراگفتامن 

پژوهش حارض بررسی مفهوم و نوع نشانگرهای هدف از . شودمی تلقینونده/خواننده و ش
در سخنان انتخاباتی کمپین دونالد ترامپ اقناعی  یراهربدکاررفته به عنوان بهفردی میان
ی بندطبقه. از کیفی استفاده شده است-تحقیق توصیفی روشدر پژوهش حارض از . است

های دادهتجزیه و تحلیل  به منظورفردی میان فراگفتامن ( برای نشانگرهای2008دافوز )
که ترامپ در  دهدمینشان  حاصل از پژوهش نتایج شده استفاده شده است.آوریجمع

 از قبیلفردی میان فراگفتامننشانگرهای  انواعی های انتخاباتی خود از همهسخرنانی
استفاده کرده  رنظرهاااظه، نشانگرهای نگرش و دهندگان، نسبت، نشانگرهای یقینتردیدمناها

فردی میانگفتامن فرا فراوانی نشانگرهای نگرش و اظهارنظرها بیش از سایر نشانگرهای .است
با ایجاد  ه استدهد وی سعی کرد، که نشان میترامپ بود انتخاباتی در سخرنانی کمپین

 .، مردم را ترغیب کند تا به او رأی دهندپیوند احساسی
 ؛سخرنانی سیاسی ؛دونالد ترامپ ؛فردیمیانگفتامن نشانگرهای فرا واژگان کلیدی:

 .یاقناع راهربد ؛سخرنانی کمپین انتخاباتی
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 در ادبیات پسایازده سپتامبر: زخمبازنمایی روان
 اثر محسن حمید بنیادگرای ناراضیدر رمان ها شخصیترات بازخوانی خاط

 
  ول(ؤ ساجد حسینی )نویسنده مس

 کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران  
 احسان بقایی

 دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایرانواحد خوراسگان، ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، استادیار 
 

 چکیده
نوشته  بنیادگرای ناراضیهای اصلی رمان خاطرات شخصیت حارض بر آن است پژوهش

و بررسی  خوانشزخم مورد محسن حمید را از منظر رویکردی التقاطی به بازمنایی روان
اسرتس اختالل »، مفهوم و بروئر فروید «شناختیروان زخمروان» ینظریهقرار دهد. 

 در مقامجفری الکساندر  «فرهنگی   زخمروان» یمقولهجودیث هرمان و  «ی  زخمروانپسا
های به آسیب یشناختروان زخم  روان اند.مورد استناد قرار گرفته نظری مقاله حارض مبنای
در ناخودآگاه  زخمی بهکه همواره به مثا ی اشاره داردتحمل و غیرقابل بیانغیرقابل روانی

ور طبیعی از بر مشکالت جسمی در ام زخمیپساروان اسرتس اختاللد. نمانفرد باقی می
 زخم  روانشد در خاطرات گذشته مترکز دارد. و خوابی و آمدم، بیمترکز مداو قبیل عدم 
در وحشتناک  ایدر سطح جمعی یک گروه به دلیل حادثهرا هویتی تغییرات  فرهنگی
حمالت دوران  به، راوی رمانچنگیز، ماجراهای دهد. مورد بررسی قرار میگذشته 

موار در این رمان هزخم روانبازمنایی  یطالعهمگردد که راه را برای ایازده سپتامرب برمیپس
دن حافظه به عنوان مکانی برای کنکاش قلمداد کر پژوهش پیش روی به منظور . سازدمی

. جویدبهره می زخمروانی دربارههای متفاوت نظریهاز در خصوص وضعیت ذهنی سوژه، 
عمیق و تاثیرات یازده سپتامرب ای چون حمالت امر هستند که حادثهنگر این یانتایج منا
 نیز عواقب منفی آن بربه هامن شیوه  و گذاردمیبر جای چنگیز  یسوبژکتیویته مخربی بر

 .قابل مالحظه است یپاکستان روشنفکران مهاجرنسل جدید 
 ؛فرهنگی زخمروان ؛یزخمروانپسا اختالل اسرتس ؛زخمروان واژگان کلیدی:

 .رمان پسایازده سپتامرب ؛هویت
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 ثیر متون طنز و غیر طنز بر يادگیري واژگان أتتطبیقی  بررسي
 آموزان ايرانیدر زبان نیسطح متفاوت بسندگی زبادو  در

 
 زاده )نویسنده مسئول(ساسان بالغی

 ایران ،، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهرانآموزش زبان انگلیسی دانشیار
 زادهطاهره کرم

  ایران ،آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ارشد کارشناس
 

 چکیده
هدف از انجام اين پژوهش، برريس میزان اثر بخيش استفاده از متون طنز و غري طنز در 

، تاثري سطح  ی حارضيادگريي ادرايك و توليدي واژگان انگلييس است. در مطالعه
شده )متون طنز و غیر آموزان، در اثربخيش روش استفادهزبان انگلييس زبانبسندگی 

شده در این پژوهش عبارتند گرفته است. مواد آموزشی استفاده مورد برريس قرارنیز طنز( 
آموز در  دو زبان 87منت غیر طنز که دارای واژگان هدف بودند.  17منت طنز و  17از 

ين پژوهش رشكت كردند كه نيمي از آن ها واژگان سطح بسندگی زبان انگلييس در ا
هدف را از طريق متون طنز و نيمي ديگر هامن واژگان را از طريق متون غري طنز 

آموزان ارائه شدند. در فراگرفتند. کلامت هدف همراه با معانی انگلیسی آنها، به زبان
ای، جای خالی، مطلب در قالب سواالت چهار گزینه انتهای هر منت تعدادی سوال درک

ا وجود داشت. پس از امتام دوره آموزشی، آزموين از پیش اعالم نشده ب سخاباز پیا سواالت 
آموزان هدف سنجش میزان اثربخشی متون طنز و غیر طنز در یادگیری واژگان، به زبان

ارائه شد. سه هفته پس از برگزاري آزمون اول، به منظور سنجش ميزان اثربخيش روش 
ج آموزان گرفته شد. نتایشده در يادگريي بلند مدت واژگان، آزمون ديگري از زبان استفاده

از  تري دارند واژگان رازباين پاینيآموزاين كه بسندگی ین دو آزمون نشان دادند كه زبانا
ها نشان سپرده بودند. با اين وجود، يافتهطريق متون طنز بهرت ياد گرفته و به خاطر 

آموزاين كه مدت واژگان در زبانمتون طنز تنها در يادسپاری بلند استفاده از دهندمی
آمده، پیشنهاد دستهساس نتایج ببسندگی زباين باالتري دارند، قابل مالحظه است. بر ا

های کنندگان مواد آموزشی، عنارص طنز بیشرتی را در کالسشود معلامن و تهیهمی
 گنجانند.های آموزشی بآموزش زبان و کتاب

 .بسندگی ؛درک مطلب ؛واژگان ؛طنز :واژگان کلیدی
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 سوبژکتیویته دیاسپوریک اجراگرایانه
 رعنا عبدالفتاحاثر ده چیز درباره خودم که از آنها بیزارم  رمان در 

 

 نژادانسیه درزی

 دکرتای ادبیات انگلیسی، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران
 

 چکیده

اره ده چیز درب ی جودیت باتلر به بررسی رمانگرایانهرویکرد اجرامنظر است از  بر آناین مقاله 
از است  اساسی عبارتنوشته رعنا عبدالفتاح بپردازد. پرسش  (2006)خودم که از آنها بیزارم 

یا  و یا سوبژکتیویته دیاسپوریک قهرمان مسلامن رمان، ذاتی، ایستا، و نهاییآکه این امر 
الل این پژوهش این است که جمیله، به عنوان یک زن است. استد  برساخت اجراگرایانه

در شده نیست؛ بلکه کسی است که هویت خود را درونی مسلامن مهاجر، موجودی با هویتی
 ایسوژهاست که جمیله  نکتهبیان این از این پژوهش  آورد. هدفمهاجرت به دست می

های غالب لبنانی، اسرتالیایی و اسالمی مورد ستایش قرار گفتامن از جانبگفتامنی است که 
 امکاندر نهایت ها، گرینادرست بودن برخی از اجرا باتلر در رابطه بادیدگاه گرفته است. 

ند هست سازد که در تالشفراهم می را ییهاگفتامندهی مجدد و ازآِن خودسازی مجدد معنی
که  دهدشان میباتلر ن هایپیش روی با تکیه بر آموزهند. مطالعه ردهراق مورد فراخوانیسوژه را 

و  آشپزیزبانی، بدنی، اجراگرایانه های جمیله به عنوان مجری مهاجرت که در نتیجۀ فعالیت
تعیین  استور غوطه نآکه در  هاییهیچ یک از گفتامن از سویهرنی، شکل می گیرد، 

خانه و میزبان  هایفرهنگ شود کهمیمبدل  یالتقاطو  اییآستانه اییبه سوژهشود و منی
 د. کندوگانگی دوری میآمیزد و از منطق به هم می را غربت(و  )وطن

 .بودن/شدن ؛آداب و رسوم ؛گریاجرا ؛دیاسپورا ؛رعنا عبدالفتاح واژگان کلیدی:
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 تاریخ نگاری ادبی در رمان معاصر فارسی:
اثر شهرام  دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد رمان مطالعه ی

 رحیمیان
 

 رسوه هژبری

، گروه مطالعات زنان و زنان و جنسیتمطالعات در  GEMMA Erasmus Mundusکاندیدای دریافت کارشناسی ارشد 
 دو، آستوریاس، اسپانیاجنسیت، دانشگاه اُبیه

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 

 چکیده
اثر شهرام  دکرت نون زنش را بیشرت از مصدق دوست داردپژوهش حارض بر آن است رمان 

نگاری ادبی هایدن وایت مورد بررسی قرار دهد. در این ی تاریخرحیمیان را بر مبنای نظریه
ایران با اشاره به  ۱۹۵۳کودتای مواجهه رمان مذکور با گیچگون شده استمطالعه تالش 

. نشان داده شودشخصیت تاریخی دکرت مصدق و ارتباط او با دیگر اعضای کابینه سیاسی 
ی بسیاری از ویژه جایگاه و تاثیر دکرت مصدق موضوع مورد عالقه هب و ودتای ایرانتاریخ ک

ای بسیار جذاب به وقایع رحیمیان در اثر خود به شیوهنویسان بوده است. مورخان و رمان
تاریخی آن دوره پرداخته و تالش بر این دارد بر وقایع مترکز کرده و در عین حال به خلق 

هایش بپردازد. او برای خوانندگان نقل کردن شخصیتیق با روش داستانیحقادیدی جدید از 
 رمان روش خوانش. استتاریخی امری ممکن  وقایعکند که وجود تفاسیر مختلف از می

که در اثر  است هایدن وایت در تناسبنگاری پسامدرنی ا رویکرد تاریخب مذکور در این پژوهش
که  بر این باور استوایت ( مطرح شده است. ۱۹۷۳) فراتاریخ ی وی تحت عنوانتوجهقابل

نویس نگار یا رمانی تاریخو این وظیفهیابند اسیر مختلف از واقعیات تاریخی امکان ارائه میتف
خود بیان کند. مطالعه پیش ی خیتفسیر تار آفرینشداستان تاریخی است که وقایع را برای 

روشی را  کوشدمی که از سوی وایت مطرح شده است «اندازیطرح»کاربردن مفهوم روی با به
رمان  در ۱۹۵۰ی دههیران اسیاسی -ی فرهنگی و اجتامعیکه رحیمیان برای منایش منظره

 منایان سازد.کارگرفته است، بهخود 
 .رمان تاریخی فارسی ؛نگاری ادبیتاریخ ؛رمان تاریخی ؛اندازیطرح واژگان کلیدی:


