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Persian Abstracts: 
 

 در بزرگداشت پروفسور هنری ویدسون

 به مناسبت دیدار ایشان از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 
 

 

   مسئول(، ة)نویسند * بهروز عزبدفتری 
ایران. ،تبریز ، دانشگاه تبریز استاد بازنشسته  

azabdaftari@iaut.ac.ir 
 

 

 چکیده 

 

خورند که ویگاتسکی، هوارد گاردنر و مایکل هالیدی به چشم میآورانی همچون نوآم چامسکی، لئو در تاریخ مطالعات زبان، نام
داند.  در این میان افکار و آثار علمی زبانشناسی خود را مرهون آنان می ۀمعرفی مفاهیم نوین به این حوزه، جامع ۀبه واسط

صاحبنظران ایشان را  زپروفسور هنری ویدسون چنان تاثیر عظیمی در مباحث زبانشناسی کاربردی داشته است که بسیاری ا
حاضر که به مناسبت حضور و سخنرانی پروفسور هنری  ۀاند. در مقالعنوان پدر علم آموزش زبان انگلیسی قلمداد نمودهبه

کند تا ضمن انعکاس در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نگاشته شده است، نویسنده تالش می 7931ویدسون در اردبیبهشت 
ماندگار علم آموزش زبان انگلیسی حول  ۀدکتر ویدسون، مروری اجمالی بر آثار ارزنده این چهرتصویری کلی از افکار 
 محورهای زیر ارائه نماید:

 ای آموزش زبان انگلیسی . ابعاد تربیتی و حرفه7
 . زبانشناسی کاربردی و کاربرد زبانشناسی2
 . اصالت در مطالب درسی انگلیسی برای اهداف ویژه9
 انتظار در خصوص نیازهای یادگیری فراگیران زبان ت موجود و وضعیت مورد. تحلیل وضعی4
 . اصول زبانشناختی و تاویل شهودگرایانه5
 

مستمع زبان، زبانیاصول ، آموزش زبان ، کاربرد زبانشناسی، زبانشناسی ،زبانشناسی کاربردی واژگان کلیدی : 

 مقاله اطالعات
 

 
 مقاله:تاریخچۀ 

   ۱۳9۷ رتی 29 ،هجمع: دریافت تاریخ

 ۱۳9۷ مرداد ۱۱ ،شنبهپنج: تصویب تاریخ

 ۱۳9۷بهمن  ۱۸ ،شنبهپنجانتشار:  تاریخ

 ۱۳9۷بهمن  ۱۳ ،شنبهتاریخ آنالین:  
 مقاله:دیجیتال  ۀشناس
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ملکولم ایکس« رأی یا گلوله ۀبرگ»های ادبی در سخنرانی انسجام واژگانی و ویژگی 
 

 

   مسئول(، ة)نویسند *کاسما رای آمنوروی
 ،مدرس زبان انگليسی و نوشتن و ارتباطات علمی

 ، غنا.سان یانی ،انرژی و منابع طبيعیدانشگاه 

cosmas.amenorvi@uenr.edu.gh  

 

 

 

  چکیده

 

و معنای کلی سخنرانی معروف ملکلم ایکس با  تمتنيّکارکرد انسجام واژگانی در  مطالع ،هدف از پژوهش حاضر ۀ

( و 6791انسجام متنی، بویژه انسجام واژگانی هاليدی و حسن ) است. بر اساس نظری« رأی یا گلوله برگ»عنوان  ۀۀ

کنند، در ایجاد پيوندهای انسجامی در داخل عناصر واژگانی عالوه بر نقشی که در خلق معنا ایفا می ،(6776هوئی )

ا هدف کمک به ایجاد معنا ب بابندی گيری ملکولم ایکس از مهارت واژهبهره متن نيز مؤثرند. در این مقاله شيو ۀ

ی واژگان در جهت اثرگذاری زیباشناختی بر پيوندهای انسجامی و در عين حال بهره جستن از کاربرد ادبتوسل به 

« رأی یا گلوله برگ»گرفته، ملکولم ایکس در سخنرانی مبنای تحليل صورتگيرد. برمخاطب مورد تحليل قرار می ۀ

 ،یعنی انسجام در متن ،از هر دو ساخت واژگانی ساده و مرکب به دستاورد نهایی گرفتنخود توانسته است با بهره 

ای مطلوب در راستای به شيوه «تکرار»ادبی  های واژگانی مورد استفاده در کنار آرایکه ساختیبطور ؛دست یابد ۀ

 کمکتأکيد و آهنگين نمودن متن به خدمت گرفته شده است. بنابراین وی با ترکيب دو پدیده زبان و ادبيات به 

بلکه این کار را با زیبایی هنری خاصی نيز قل نماید تنظر خود را به مخاطب من واژگان، نه تنها توانسته معانی مورد

   توأم نموده است.

«رأی یا گلوله برگ» های ادبی متن، ملکولم ایکس، ویژگیت، تکرار، انسجام واژگانی، متنيّ واژگان کلیدی  ۀ:

 مقاله اطالعات
 

 
 مقاله:تاریخچۀ 

   ۱۳9۷ آذر ۷ ،شنبهچهار: دریافت تاریخ

 ۱۳9۷دی  2۵ ،شنبهسه: تصویب تاریخ

 ۱۳9۷بهمن  ۱۸ ،شنبهپنجانتشار:  تاریخ

 ۱۳9۷بهمن  ۱۳ ،شنبهتاریخ آنالین:  
   مقاله:دیجیتال  ۀشناس

10.22049/JALDA.2019.26387.1100 
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عنوان زبان دوم مشترک برای افراد غیر انگلیسی به»یا   «ای ال اف »اصول رویکرد 
 های آموزشی در محیط ایرانو کاربردهای آنها برای فعالیت «انگلیسی زبان

 )نویسندة مسئول(، ٭لهام سروندیا
 گروه زبان انگليسی،، TEFLدانشجوی دکتری 

 دانشگاه پيام نور، تهران، ایران. و ادبيات خارجی،زبان  ۀدانشکد

 ،من متیسن اکستجی
 مطالعات اجتماعی،گروه اقتصاد، زبان واستاد ادبيات انگليسی، 

 .، هالدن، نروژØstfoldکالج دانشگاه  

jane.m.ekstam@hiof.no 
 چکیده

های  طرف سياستده است. از یکرا برای ایران و ایرانيان ایجاد کر برانگيزیسی و پنج  سال گذشته شرایط چالش 
های قابل توجهی شده است و از طرف دیگر ما هنوز انگليس در مورد ایران باعث تلخی آميز آمریکا وتبعيض

ان خود تدریس کنيم. اگر ایرانيان آرزو دارند نقش مجبوریم انگليسی آمریکایی و انگليسی بریتانيایی را به دانشجوی
های تدریس زبان انگليسی و نحو المللی بازی کنند، وقت آن رسيده است که سياستبينۀفعالتری را در عرص  ۀ 

قرار داده و در مورد آنها تجدید نظر کنند. رویکردهای  متفاوت و جدیدی مانند  آموزش آنرا دوباره مورد بررسی
عنوان زبان دوم مشترک انگليسی به»، و «های جهانی انگليسی»، «مللیلعنوان یک زبان بين اانگليسی بهتدریس »

، «انگليسی ملکه»هایی مانند  های اخير برتری مفهوم به وجود آمده اند که در سال  «ها برای غير انگليسی زبان
، فوق با اتخاذ هر کدام ازسه  رویکرد ذکر شد  اند.را به چالش کشيده «انگليسی آمریکایی»یا   ،«انگليسی فصيح» ۀ

های نوین فکری و آموزشی همگام  توانيم هم معلمانمان و هم سيستم آموزش زبان انگليسی را با روشما می
 ۀ «ای ال اف»یا  «ها عنوان زبان دوم مشترک برای غير انگليسی زبانانگليسی به»حاضر بر مفهوم سازیم. مقال
ت گرفته وتاکنون  به بسياری ااز فنالند نش 8002این رویکرد یک رویکرد جدید بوده که در سال باشد. متمرکز می

از کشورهای اروپایی و آسيایی گسترش پيدا کرده است. نسل جوان امروزی به طور روز افزون  و بدون توجه به 
باشد.  بنابراین ی جهان میها کشور اصلی خود، عالقمند به گسترش ارتباطات اجتماعی و فرهنگی با دیگر بخش

 ۀ یموقعيتشایست «ای ال اف» یا همان «ها عنوان زبان دوم مشترک برای غير انگليسی زبانانگليسی به»رویکرد 
ای ال اف را مورد بررسی قرار  اصل مهم 1باشد. این مقاله مگيرتر در سيستم آموزشی ایران میمهمتر و چش

المللی در سال  عنوان یک زبان بيناندرو کيرکپاتریک )تدریس انگليسی بهمقالگانه بر اساس  1دهد. این اصول  می  ۀ
آموزشی و  ول و پتانسيل آنها با وضعيت فعلیچگونگی ارتباط این اص به( نگاشته شده است. این مقاله 8062

زبان مادریشان دی که  انگليسی در مورد جایگاه افراچنين به بحث این مقاله همپردازد. فرهنگی در ایران می
باشد و لزوم و اهميت فهم متقابل آنها با دیگرانی که انگليسی زبان مادریشان نيست؛ توانایی ارتباطات بين  می

هایی که  ای ال اف در آنها  حيطهای بومی هر منطقه؛ اهميت و ارزش مگی؛ اهميت آموزش چند زبانهفرهن
شود؛ و به تفاوت بين انگليسی نوشتاری و گفتاری صحبت میعنوان یک مکان مهم برای یادگيری زبان انگليسی  به

ای ال  بر اساس مطابقت دادن سيستم ارزشيابی زبان هر کشور چگونگیبه  ،در آخرین اصلاین مقاله، پردازد. می
 ها در گيری اینترنت در آموزش زبان از جمله استفاده از وبالگقاله به لزوم به کارپردازد. قسمت پایانی ماف می
 پردازد. موزش زبان به صورت ای ال اف میآ های کالس

 ای ال اف، اصول ای ال اف، ای ال اف در محيط ایران، اینترنت کلیدی: واژگان
 مقاله اطالعات

 
 

 مقاله:تاریخچۀ 
 ۱۳9۷ خرداد ۱2 ،شنبه: دریافت تاریخ
 ۱۳9۷دی  2۱ ،جمعه:  تصویب تاریخ
 ۱۳9۷بهمن  ۱۸ ،شنبهپنجانتشار:  تاریخ

 ۱۳9۷بهمن  ۱۳ ،شنبهتاریخ آنالین:  
 شناسۀ دیجیتال مقاله: 

  10.22049/JALDA.2019.26265.1073 
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تعزیه و دکلمه در تاریخ شیعه از منظر تحلیل گفتمان 
 

 ،)مسئول نویسندة(  ٭نیاکریم امین

 انگليسی، زبان گروه کاربردی، شناسی زبان دانشيار

 .ایران فسا، واحد اسالمی آزاد دانشگاه

aminkarimnia@yahoo.com 
 

 مریم صباغی،
 ،TEFLدانشجوی کارشناسی ارشد 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران. 

sabbaghii@yahoo.com 
 

 

 چکیده

های تراژیک اسالمی در یکی از مذاهب اصلی دنيای های بومی و درامعنوان یکی از نمایشموضوع اصلی تعزیه به

پردازد. دادهسی تعزیه و گفتمان حاکم بر آن میبرراسالم )شيعه( نماد کشتار و قتل عام کربال است. این مطالعه به 

ها و منابع الکترونيکی( و مشاهدات گردآوری شده و بر اساس مدل ای )نظير کتابهای پژوهش از منابع کتابخانه

مهمدهد که تعزیه یکی از حاضر نشان می اجتماعی و گفتمانی جی مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است. مطالع ۀ

های غربی، بيشتر بر بناستفاده در تعزیه بر خالف نمونه های تراژدیک در شيعه است. گفتمان موردایشترین نم

عنوان کسانی که به روایت به های معنوی تاکيد دارد تا بر ژانر نمایشنامه. نقش نویسندگان و بازیگران تعزیهمایه

رد بررسی قرار گرفت. به لحاظ نقطه نظر جهانی، های متمادی در ایران پرداختند نيز موکربال برای نسل واقع ۀ

توانند ز نقطه نظر فرهنگ تا چه ميزان مینتایج مطالعه بر این تاکيد دارند که دین و مراسم دینی مربوط به آن ا

در ژانر نمایش ایجاد  هایی راتواند چنين دیدگاه-زبانی )مانند دکلمه( می متنوع باشند و اینکه چگونه یک گون ۀ

فرهنگی، تراژدی هایی خواهد شد که به لحاظ مطالعات چند مچنين سبب روشنگری در مورد مقولهها هکند. یافته

  شوند.-به حساب آورده می

 تراژدی ،تعزیه، دکلمه، شيعه، نمایشنامه، کربال :کلیدی واژگان
 

 مقاله اطالعات 
  

 

 مقاله:تاریخچۀ   

 ۱۳9۷شهریور  ۱۷ ،شنبه: دریافت تاریخ  

 ۱۳9۷دی  ۱۷ ،دوشنبه  :تصویب تاریخ  
 ۱۳9۷بهمن  ۱۸ ،شنبهپنجانتشار:  تاریخ  

  ۱۳9۷بهمن  ۱۳ ،شنبهتاریخ آنالین:    

 :دیجیتال مجله ۀشناس  

10.22049/JALDA.2019.26336.1088    
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 اثر کامیال گیب شیرینی در دلدبیات کاربردی و خوانش نو یونگی در رمان ا

،)نویسندة مسئول( ٭فیروزه عامری  
 استادیار ادبيات انگليسی، گروه زبان و ادبيات انگليسی،

ۀ ادبيات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران. دانشکد
firouzeh_ameri@yahoo.com 

 

 

 

 چکیده

، کاربرد ادبيات های این استفادهباشد و یکی از جنبههای عملی از ادبيات میات کاربردی در ارتباط با استفادهادبي

برد، نشناسی کارل گوستاو یونگ بهره میطور ویژه از روااین گونه از ادبيات بهدرمانی و خودشکوفایی است. در روان

سازی افراد وجود دارد. با این حال روانشناسی یونگ، به علت جهت برامکان تک چرا که در روانشناسی یونگ تاکيد

شموالنه وعدم حساسيت به متون وابسته به زمان و مکان خاص، در سالهای اخير، مورد انتقاد منتقدین گيری جهان

شود، با بسط و تفسير مجدد آراء میاطالق  «نویونگی»ادبی واقع شده است. گروه دیگری از منتقدان که به آنها لفظ 

اند. تحقيق حاضر، همسو با قد، در صدد رفع این مشکل بر آمدههای دیگر نو بررسی امکان تعامل آن با نظریهیونگ 

ۀ پردازد تا ادعاهای نویونگيها  به بوتمی( 8001) شيرینی در دل نویونگيها به بررسی رمانی از کاميال گيب با عنوان

آزمایش گذاشته شود. در نتيجه و با بررسی این رمان، بر امکان بازخوانی نظریات یونگ در جهان معاصر و بر امکان 

گردد که این بازنگری در روانشناسی شود و تاکيد میگر مکاتب نقد ادبی صحه گذاشته میتاثير و تاثر نقد یونگی و دی

ۀ  .گرداند د منابع و ابزار وسيع و معتبر میخودشکوفایی هم واج در حوزرا یونگ، ادبيات کاربردی 

شيرینی در دل رمان سازی،هویت، تکادبيات کاربردی، نقد یونگی،  :کلیدی واژگان  
 مقاله اطالعات 

 

 مقاله:تاریخچۀ 
۱۳9۷مرداد  ۳۰ ،شنبهسه: دریافت تاریخ  

۱۳9۷آذر  ۵ ،دوشنبه  :تصویب تاریخ  

 ۱۳9۷بهمن  ۱۸ ،شنبهپنجانتشار:  تاریخ

 ۱۳9۷بهمن  ۱۳ ،شنبهتاریخ آنالین:  

 مقاله:دیجیتال  ۀشناس

10.22049/JALDA.2018.26324.1087 
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های آموزش در میزان رضایتمندی آنان از دورهنقش تجارب معلمان زبان انگلیسی 
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 چکیده

های تدریس و هدایت تدریس آنها به لمان زبان انگليسی در تقویت روش ضمن خدمت معهای آموزش برنامه

سمت برآوره سازی هر چه بيشتر  نيازهای دانش آموزان اهميت بسزایی دارد. بنابراین، با گذشت زمان نياز به یک 

معلمان زبان  کوشد نقش سابقه و تجربحاضر می مقالود. شپویای آموزش ضمن خدمت احساس می برنام ۀۀۀ

معلم زبان  800تعداد  های آموزش ضمن خدمت شهر زنجان بررسی نماید.ی را در رضایتمندی آنان از دورهانگليس

ها از طریق پرسشنامه ارزیابی دوره که از طریق شهر زنجان در این تحقيق مشارکت داشتند. داده 8و  6از نواحی 

نتایج از طریق آمارهای توصيفی و استنباطی مورد تجزیه و  سطحی ليکرت بود، جمع آوری گردید. 5مقياس 

ها حاکی از آن بود که تفاوت معناداری بين تجارب معلمان و ميزان رضایتمندی آنان از یافته تحليل قرار گرفتند.

خدمت های ضمن سابقه انتظارات متفاوتی از دوره بنابراین معلمان تازه کار  و با های ضمن خدمت وجود دارد.دوره

 معلمان دارند.

 تجربه آموزش معلم، تربيت معلم، آموزش ضمن خدمت، آموزش پيش از خدمت، :کلیدی واژگان
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های سطح اجمالی به کتابسی انگلیسی: نگاه های درمحتوای فرهنگی کتاببررسی 
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 چکیده

 ابعاد ۀکانون زبان ایران است تا اینکه ميزان تفاوت آنها را در ارای ۀهدف این مقاله بررسی سه کتاب سطح پيشرفت

 غالب بودن موضوعات فرهنگی ارایه دهد.ميزان فرهنگی کوچک و بزرگ، تفاوت در توزیع منابع طبقات فرهنگی و 

که بار فرهنگی ندارند لحاظ نگشته اند. بررسی آماری  یها شناسایی شده و آیتم هایعناصر فرهنگی در بررسی تنها

را به لب فرهنگی متعلق به فرهنگ هدف است و فرهنگ خودی کمترین توجه اغ ۀاین است که طبق ۀدهندن نشا

وجود اینکه موضوعات فرهنگی فرهنگ کوچک درکتاب  دهند که باها نشان میخود معطوف کرده است. یافته

در  یدو بعد فرهنگ نبيشتری بين ای ۀات فرهنگ بزرگ است اما فاصلعباالتر از موضو یکم 3و  8 ۀسطح پيشرفت

شود. ها مشاهده میدر موجودیت موضوعات در بين کتاب وجود دارد. عدم هماهنگی 6 ۀکتاب سطح پيشرفت

های رسم» «،گیدشرایط زن»)برای مثال  باشدطرح نشده مربوط به فرهنگ کوچک میموضوعات اصلی م

موضوعات فرهنگی  ۀاطالعات فرهنگی خودی و عدم تعادل در ارای ۀ(. کمبود قابل مالحظ«زبان بدن»و  «،اجتماعی

ن ایرانی کافی نخواهد بود و لذا باعث دشواری در ارتباط ادر پرورش و رشد توانش ارتباطی بين فرهنگی زبان آموز

.بين فرهنگی خواهد گشت

  وچککتوانش بين فرهنگی، فرهنگ خودی، فرهنگ هدف، فرهنگ بيت المللی، فرهنگ بزرگ، فرهنگ  :واژگان کلیدی
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