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  دهكيچ
، راجـرز و    ينگـو يوتـاه از هم   ك در سه داسـتان      يل عناصر زبان  يده است تا با تحل    يوشكن پژوهش   يا
ـ ي به منظور تحل يافتيتوان راه  يه م كانه نشان دهد    ي با استفاده از را    كچوب ن يـ در ا. د بـه دسـت دا  يل ادب

ـ    يـ  بـه منظـور تحل     ي راه يمك يارهايده است تا با توجه به مع      يوشكن پژوهش   يراستا ا   بـه   يل متـون ادب
ن يـ در ا. ات نشود به دسـت دهـد  ي ادبي ارزشيها ات سازگار باشد و وارد عرصه  يه با روح ادب   ك يا گونه

ل قـرار   يـ ه و تحل  يا مورد تجز  ه ن داستان يرار در ا  كوتاه نقش ت  ك سه داستان    يها پژوهش با استناد به داده    
در دو داسـتان    . ار گرفتـه شـده اسـت      كـ  متفاوت به    ييها  به گونه  ين سه نثر ادب   يرار در ا  كت. گرفته است 

ت داسـتان و حفـظ حـضور زنـده او در طـول      يردن شخـص كرار به منظور برجسته     ك از ت  يسيوتاه انگل ك
جـاد تـوازن    يشتر بـه منظـور ا     يـ رار ب كاز ت  يوتاه فارس كه در داستان    يكدر حال . داستان استفاده شده است   

 .ده استيق استفاده گردين طري مورد نظر از اي و انتقال معناييآوا
 امالًكـ  از نقـل قـول بـه نـسبت     يسيـ وتـاه انگل كه دو داسـتان  كدهد   ين نشان م  ين پژوهش همچن  يا
ن يه اكدهد  يان م نش يسي انگل هوتاك طول جمالت در دو داستان       ةسين مقا يهمچن. اند  بهره جسته  يمتفاوت

ن استفاده از   يي در جهت تب   ين پژوهش در مجموع گام    يا. باشند يز متفاوت م  ين لحاظ ن  ي از ا  امالًكدو اثر   
 يهـا  اتيـ  ادبيهـا  ن تفـاوت ي و همچنـ ي فردكن سبيي در تعيمكل  ك آن هم به ش    يشناس  زبان يابزارها
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  مقدمه
بان يشناسان ادب دوست و اد  از گذشته مورد توجه زبان،اتي و ادبيشناس  زبانةبحث رابط

ر در  ي به رشته تحر   ي ارزشمند قاالتتب و م  ك بارهن  ي بوده است و در ا     يشناس مند به زبان   هعالق
، )1979(ار يـ اخت) 1983 و 1979(، فـالر ) 1960( وبـسن كايتوان به  ين جمله مياز ا. آمده است

، )1367 (يمي، قـو  )1373( لتي، فـض  ) 1386 ،   1382،  1373 ،   1370(شناس   ،حق) 1997(فب  
و آقـا گلـزاده     ) 1381 و   1380 (يصـفو ) 1373 (ي، قـادر  )1373( بيط) 1372 (ينياء حس يض
 از ي برخـ ،طـه مطـرح شـده اسـت    ين حيه در اك ي نظرياه  بر بحث  افزون. ردكاشاره  ) 1381(

ه از آن   كـ انـد     پرداختـه  ي از متون نظم و نثر ادب      يل برخ ي به تحل  يشناس شناسان با ابزار زبان    زبان
ـ ، ثروت )1379 (ي و رحمـان   ي، طـارم  )1379(، بهنـام    )1371 (يارمحمـد يتوان بـه     يجمله م  ان ي

  .ردك اشاره) 1383 (يميو قو) 1378(، نگارنده )1379(
ن يـ  بر ا،ات مطرح شده استي و ادبيشناس ن زباني ارتباط ب نهيزمه در   ك ييها ثر بحث كدر ا 

ـ  كـ  اگرچه از عناصر زبـان روزمـره اسـتفاده         يه زبان ادب  كته توجه شده است     كن  يرده اسـت ول
ـ ه ن كـ در واقع آنچـه را      . باشد يجاد ارتباط م  ي و ا  يرسان رد زبان در نقش اطالع    كاركز از   يمتما ز ي
ن تـساهل و    يشتري ب ه با ك است يت متون ادب  ي ماه ،ات را برجسته ساخته است    يث زبان و ادب   بح

معتقد ) 1381گران ي و دفالر( وبسنكاي .سان دانستيكتوان آن را با زبان معمول  يز نمي نتسامح
ـ  را با  يالم است، شعرشناسـ   ك ساختار   ي علم جهان  يه زبانشناس كاز آنجا   است   مـل  كد جـزء م   ي

ه معتقـد   ك قرار دارد    يدگاه به ظاهر مخالف   يوبسن، د كايدگاه  ين د يدر مقابل ا  . نست دا يزبانشناس
 الج. ات را نـدارد   يـ  وارد شدن به عرصـه ادب      يستگي شا ، علم است  يشناس ه زبان كاست از آنجا    

ـ  بـودن را دارد و ادب ي علمـ يد ادعـا يـ  جديشناسـ  ه چون زبان ك ،رده است كادعا  ) 57( ات بـا  ي
ات يـ  بـه ادب   يشناس ن از زبان  ي بنابرا ،ديتوان با علم سنج    ي و ارزش را نم    ار دارد كو   ها سر  ارزش
معتقد است   يرده است و  كن بحث را مطرح     ي ا يگري د ةبه گون ) 1381( آقاگلزاده. ستي ن يراه

  ه متفـاوت از زبـان روزمـره    كـ  زبـان اسـت    ةافتيته و دوباره سازمان     خيهم ر ل در ك ش يمتن ادب 
 ي بـرا   و صـرفاً   اند  عام يي ابزارها يشناس  زبان يه ابزارها كاست  معتقد   )1381 (يصفو. باشد يم

ـ  علـم    يـك ن اساس به عنوان     ي بر ا  يشناس زبان. روند يار نم كات ب ي ادب ةمطالع    عمـل   طرفانـه  يب
 اسـتدالل   يو.  انجام داد  يناگون گو يارهاكتوان   يه با آن م   كدهد   ي را به دست م    ي ابزار ،ندك يم
نـد  ك عمـل    ير نگارنـده ارزشـ    يـ ست به تعب  يظ علم بودنش قرار ن     به لحا  يشناس ه زبان كند  ك يم

نـه  يزمن يدر ا) 1979(ار ياخت. ص دهديل را تشخين قبي از ايبا و موارديخوب و بد، زشت و ز   
 امـروز   ي در روانشناس  ال است، يار س يه بس كطالعه روان   ه امروزه در م   ك  همچنان ندك ياستدالل م 
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ـ  يـ  در تحل  يشـناخت   زبـان  يتوان از ابزارهـا    ي م ،شود ي استفاده م  يمك ياز ابزارها   ياريـ  يل ادب
 بـه   كيمكات را   ي در ادب  يار گرفتن ابزار زبانشناخت   كه ب ك نينه ا ) 51،  1386(شناس   حق. گرفت

ه اگـر   كـ  ن بـاور اسـت    يداند و بر ا    يسته م يبا يشناس  خود زبان  يه آن را برا   ك بل ،داند يات م يادب
ه ك معتقد است    يو. رود يل م ي به مرور تحل   ،د شود  محدو ي نظر يها  به بحث   صرفاً يشناس زبان
  . شدن آن استياربردك ،يشناس  زباني حفظ بقاةالزم

     د و  يـ  علـم نبا   يـك  بـه عنـوان      يشناسـ  ه زبـان  كـ رد  ك افتيدرن  يتوان چن  يمن بحث   يااز  
ـ ا بايـ ه آكـ  نيـ امـا ا . ار دارد شـود كـ هـا سـر و   ه بـا ارزش كـ  ،ي ادبيها تواند وارد مقوله  ينم        د ي

ه اجازه ك نيا ايرد، ك علم بودنش منع    ةات به بهان  ي به ادب  يرسان  را از هرگونه خدمت    يشناس زبان
 است  يبحث ، پرداخت يل متون ادب  ي به تحل  يشناس توان با ابزار زبان    يه م ك از امور    يا داد در پاره  

  .ق آن پرداختيل دقي و به تحلردكد به آن توجه يه باك
 در  يداوره بـه    كـ  شـود    ييها طهيتواند وارد ح   ي نم ،ه علم است  ك نيل ا ي به دل  يشناس زبان

ـ در ا  البته   .پردازند ي م ييباي و ز  ي، زشت ي بد ،يخوبزان  ي مانند م  ي ارزش يها نه مقوله يزم ن بـاره   ي
جه يتر به نت  راحت،ه منتقد بتواند با توسل به آن ابزارهاك را به دست دهد      ييتواند ابزارها  يهم م 

ند ينش ي م يگاهي در جا  يشناس ه زبان كست  ين ن ي ا ين به معنا  يالبته ا . دمطلوب خود رهنمون شو   
چه نـام     اگر ،ن ابزارها يز از ا  ي ن يدر سنت ادب  . دهد ي به دست م   ي از متون ادب   ي ارزش يليه تحل ك

 شعر به منظور بـه      يكع  ي تقط مثالً.  استفاده شده است   ، گذاشته نشده است   يشناخت آن ابزار زبان  
 يهـا  هيـ  داشتن وزن مناسب، اسـتفاده از آرا      ار گرفته شده در آن،    ك ب ير شع يآوردن الگو دست  

 شـعر   يـك  ة در بـار   ي داور ي برا يارينوان مع ه به ع  ك بوده است    يي بجا، همواره از ابزارها    يادب
ـ  از ا  ي جـدا  يشناسـ  ر حـال زبـان     ه به. قرار گرفته است       ه كـ ن را دارد    يـ  ا يستگيـ  شا ،ن امـور  ي

  .ردكل ي را تحلي با آن بتوان انواع متون از جمله متون ادبتا به دست دهد ي علميها كمال
 به جـا و بـه دور از هرگونـه    ةه استفاد كدهد   ي به دست م   ي علم ي ابزار يشناس  زبان عتاًيطب

حـائز  ات  يـ ن ابزارهـا در ادب    ي ا يريارگك ب يچگونگ. تواند سودمند واقع شود    يط م يافراط و تفر  
 متـون بـه منظـور بـه دسـت دادن            ي و واج  ييل آوا يلتواند در تح   ي م يشناس زبان. ت است ياهم
ـ   يتر در تحل   قي دق يابزار ـ امـروزه اسـتفاده از آزما     . مـد باشـد   اراكار  ي بـس  يل متن ادب      يهـا  شگاهي
 ،هيـ  ته يه به صورت گفتار   ك يل متن ادب  يتحل. رديات قرارگ يتواند در خدمت ادب    يم يشناس زبان

البتـه  . ثر واقع شود  ؤار م يتر بس  قي دق يارهايم مع يرس در ت  يشناس  زبان يها شگاهيتواند در آزما   يم
شـناس   ه حـق  كـ  ه همچنان ك بل ،برد ي بهره م  يشناس ن صورت از زبان   يه به ا  كست  يات ن يتنها ادب 

      ن اسـاس   يـ بـر ا  . از دارد يـ  ن ينـش كهـم   ن  يـ ز خود بـه ا    ي ن يشناس  زبان ،اذعان نموده است  ) 51(
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  .گستره است هر دو ازيات بر اساس ني و ادبيشناس  زبانينشك هم
، يا رهيكـ  پ يشناسـ   مـتن و زبـان     يژه در بررس  يبه و  يشناس ق در زبان  ي دق ي از ابزارها  يكي

رار كـ زان ت يـ توان حضور، عدم حضور و م      ي متن م  يل بسامد يبا تحل .  است  متن يل بسامد يتحل
صـر  رار عنا كـ ت ت ي وضع ةسيتوان با مقا   ين م يهمچن. ردكن  ييق تع يبه طور دق   را   يهر واحد زبان  

  .تر به دست داد قي دقي با ابزاري وي فردك به سبي راه،سندهي در چند اثر نويزبان
ع و در متـون     ي وسـ  ي در حـد   ي اگرچه در متـون منظـوم ادب پارسـ         ييرار و توازن آوا   كت

 ي زبان ين ابزارها يار گرفته شده است، اما استفاده از ا       كمتر به   ك ي تا حد  يسيات انگل يمنظوم ادب 
 سـه ل  يـ وشد تا با تحل   ك ين پژوهش م  يا. متر مورد توجه است   ك يسي و انگل  يدر متون نثر فارس   

رار و تـوازن    كـ  ت يه تا چه انـدازه ابزارهـا      ك نشان دهد    يسي و انگل  يوتاه از ادب فارس   كداستان  
،، اثـر  )killers (ها شك  آدم،وتاهكن پژوهش داستان يدر ا.  مؤثرنديسه اثر ادب ن  ي در خلق ا   ييآوا

اثر بـروس  ) The Dead Boy at Your Window(»  شماةسر مرده در پنجرپ«، ينگويارنست هم
ن پژوهش بر آن است     يا. ل قرار گرفته است   ي مورد تحل  ك اثر صادق چوب   »قفس«و  هلند راجرز   

ـ    ي در تحل  يافتيوتاه ره ك داستان   سهن  ي مورد نظر در ا    يل عناصر زبان  يتا به تحل   بـه   يل متـون ادب
  . ارائه دهدي متون داستانژهيو

  )قيروش تحق( يل متون ادبيانه در تحلياستفاده از را
ـ  ا يل متون زبـان   يانه در تحل  ياستفاده از را   ه بتـوان بـا     كـ ان را فـراهم آورده اسـت        كـ ن ام ي

ن يـي وتـاه تع  ك ياد و در زمان   يار ز ي بس ي در حجم  ،يزان بسامد هر عنصر زبان    ي م ،قي دق ييارهايمع
از يـ  همه جانبه ن   يلي تحل ة خطا نبوده و ارائ     از ي عار يش دست ه شمار كست   ا ين در حال  يا. نمود

ـ  با يگاهانه  ي را ةلي به وس  يل متون زبان  يبته در تحل  ال. اد دارد يار ز ي بس يف وقت و انرژ   به صر   دي
بـه  . ردكجاد  ي خاص قابل خوانش باشد، ا     يا انهيافزار را   نرم يه برا ك يا  در متن به گونه    يراتييتغ

 الزم است آن متن به دقـت و بـا عالئـم             ي متن زبان  يك از   ي واج يلي ارائه تحل  يعنوان مثال برا  
 و  يين الزم است توانا   يهمچن. ف شود ي و تعر  يسينو افزار مورد نظر واج     نرم ي برا ييقابل شناسا 

ن يـي  تعي بـرا ،پـرداز  فـزار واژه   در نرم مثاليبرا. افزار در نظر گرفته شود  نرم هر   يها تيمحدود
ن يـ در ا .  در ابتدا لحاظ شـود     ي محل خال  يك،   ابي  واژه  است در برنامه   يافكلمه  كواج آغاز هر    

 و شـمارش  يي مورد نظر شناسـا يها و عناصر زبان   واژه ،پرداز افزار واژه  پژوهش با استفاده از نرم    
 يها ا نشانهير و ي اعم از اسم خاص، ضم، مورد مطالعهين منظور هر عنصر زبانيبه ا. شده است

  .ل قرا گرفته استيج حاصل مورد تحليشته، شمارش و نتااب نوي  در جعبه ابزار واژهيدستور
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 يشناس  با ابزار زباني از متون ادبيل برخي بر تحليمرور
 زبـان   يشناسان با نگـاه    ه در آنها زبان   ك ي از آثار  ي برخ ي و بررس  ين بخش به معرف   يدر ا 

ل متون  يبه تحل ه  ك ي از آثار  يكي.  خواهد شد  ،اند  پرداخته ي از متون ادب   يل برخ يشناسانه به تحل  
ار رفته ك بيها ل واجي با تحل  يو. است) 2005(داخته است پالماندن     پر يشناس  با ابزار زبان   يادب

ن يـ جهـات مختلـف ا     ه از كده است   يجه رس ين نت ينسن به ا  ينگ و آلفرد ت   يدر اشعار رابرت برون   
ـ يه در آغـازه هجـا، در پا       ك ييها  واج يو. ندسانيكش  يم و ب  ك يل واج ياشعار در تحل    هجـا،   ةان

  .سه نموده استي استخراج و مقايا انهيها بعد از هر همخوان و گروه همخوان را با ابزار را هكوا
 اشاره) 1383( يميتوان به قو   ي م يشناس  با ابزار واج   ي متون ادب فارس   يل زبان ي تحل ةباردر

جمله رار واژه ك، تيواج/ يي چون توازن آوايشناس  از ابزار زباني با برخ  يمين اثر قو  يدر ا . ردك
 از اشـعار اخـوان ثالـث        يل برخ يها به تحل   هكز عناصر از جمله وا     ا ي برخ يين بار معنا  يو همچن 

 يخـ ها در بر  از واجين بسامد برخ  يي از اشعار و تع    يل برخ ين به تحل  ي همچن يو .پرداخته است 
  .داخته استها پر  از واژهي برخةا ر ابطيرار كل تين به تحليچن هميو. از شعرها پرداخته است

 ، پرداخته شـده اسـت  ي اثر ادبيكل يل گفتمان به تحل   يه به صورت تحل   ك ي از موارد  يكي
 ه كـ  نـشان داده اسـت       يركـ  ف يها ارچوبت به چ  يبا عنا ) 1371( يارمحمديه  ك است يليتحل
 ةه همـ  كـ  نشان داده اسـت      يو. ردكف  ي تعر ي متن ي الگو يكم را در    ايات خ يتوان همه رباع   يم
ـ  بـه ا   انـد،  نييل قابل تب  ي تحل –ه  ي توص –ف  ي واحد توص  يقالب الگو ن اشعار در    يا ه كـ ن معنـا    ي

 را  يا هي توصـ  يسـپس و  . پـردازد  يعت م ي از طب  يا هف عموماً منظر  ي به توص  ي از هر رباع   يبخش
ن يـ  در ا  ه ظـاهراً  كز  ي را ن  ي اشعار يو. آورد يل م ي خود دل  ية توص يت برا يند و در نها   ك يائه م ار

  .ندك يل مين قالب تحليگنجد در ا يقالب نم
 نـشان   يو. ل اشعار بابا طاهر پرداخته است     ي مشابه به تحل   يز به صورت  ين) 1378(نگارنده  

 قالب  يكين دو قالب    يا. اند ني قابل تب  يلك در دو قالب      بابا طاهر  يها  ترانه يه همگ كداده است   
ند ك ي ماني را بيا قدمهان شاعر ابتدا مي ب–در مقدمه . استان و مقدمه ي بيگريان و دي ب –مقدمه  

 مقدمـه بـه     –ان  يـ  ب يدر الگـو  . آورد ي را فـراهم مـ     يته اصل كان ن ي ب ةنين مقدمه زم  يو سپس از ا   
 .آورد يل مي آن دليند و سپس براك يان مي خود را بيس ابتدا شاعر منظور اصلكع

 از  يوتـاه كهـا در داسـتان        واژه يا رهي زنج ينشكهم  ل  ين مقاله به تحل   يدر ا ) 1379(بهنام  
 يوسـتگ ي عناصـر پ ينـش كهـم   ل  يـ ه بـه تحل   كـ ن پـژوهش    يـ  در ا  يو.  پرداخته است  ينگويهم

)cohesive relations (يو عناصر داستان)  هـا  تيشخـص) participants( حـوادث ،) events( و 
 از  يـك ها، بسامد هـر      تيشخص ةباران مثال در  و به عن  يو. پرداخته است ) settings (ها تيموقع
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 از ين بـسامد برخـ  يهمچنـ .  اسـت ردهكن يي تع راپوست ر سرخي و غ  پوست  سرخ يها تيشخص
 نـشان داده    يو.  اسـت  ردهكن  ييتعها   تي آنها با شخص   ينشك هم و   »حوادث« را در    يعناصر زبان 

ـ ه تحل كـ  ماننـد آنچـه      يوتاهك در داستان    يوستگي و پ  يه چگونه عناصر داستان   كاست   ل شـده   ي
  .اند ينشكهم  در ،است

، يگي، هـم قـاف    ييآوا رار، هم ك چون ت  يل روابط واژگان  يبه تحل ) 1379( ي و رحمان  يطارم
ـ ن بـسامد ا   يـي ق تع ياز طر ...  و   يي، هم معنا  يي، رو در رو   يس، هم وزن  يتجن ن عناصـر در مـتن      ي

سـبز،  (  اخـوان ثالـث  ي از مهـد ين پـژوهش اشـعار  يـ متون انتخـاب شـده در ا     . پرداخته است 
و سپس  . اند) ه دوست ياها، تپش سا  يدر  آغاز، پشت  يندا( يو سهراب سپهر  ) يجراحت، خزان 

  .گانه فوق پرداخته است  چهاردهي روابط واژگانيل آماريبه تحل
ق حاضـر  يـ تحق ،ه نـشان دهـد  كـ ن منظور صورت گرفته است   ي به ا   موارد فوق صرفاً   ةارئ

ـ    ي به تحل  يشناخت ه با ابزار زبان   ك ستي ن يقين تحق ياول ن وجـود   يـ پـردازد، بـا ا     ي مـ  يل مـتن ادب
 ،انـه يه بر استفاده از راكيه با تك چرا  ،ديآ ي نو به حساب م    ياضر در نوع خود پژوهش    پژوهش ح 

  .ندك ي ميريگي از دو زبان پيرار را در آثاركنقش ت

  وتاهك يها  از داستانييها  نمونهيل زبانيتحل
ـ      كن بخش به منظور نشان دادن نقش توازن و ت         يدر ا   از جملـه    ،يرار واج در خلق آثار ادب

ن ياول. ميپرداز ي مي و خارجيرانيس اينو وتاه از سه داستانكل سه داستان ي به تحل،تاهوكداستان 
 اثـر ارنـست   »هـا  شكـ آدم«وتـاه  ك داسـتان  ،ل خواهد شد ين بخش تحل  يه در ا  ك يوتاهكداستان  

 از عناصـر    يزان بـسامد برخـ    يـ م. ل شده است  كي واژه تش  2965ن داستان از    يا. است ينگويهم
ه تـا چـه انـدازه عامـل         كدهد   ين عناصر نشان م   يبسامد ا . رائه شده است   ا )1( در جدول    يزبان
  . دخالت داردين اثر هنريرار در اكت

 را نـشان  ين داستان ي چن يها يژگي از و  ي برخ ين جدول به خوب   ي در ا  يش عناصر زبان  ينما
 واژه  3000متـر از    كه  كـ  ي مرتبـه در داسـتان     39زان  يـ  بـه م   what ي پرسـش  ار كلمة ركت. دهد يم

لمـه  كن يـ بـا اسـتفاده از ا  ، وتاه به پرسـش كن داستان يه در اكدهد  ي نشان م،ل شده است  كيتش
ه كدهد   ين داستان نشان م   ي پرسش در ا    مرتبه نشانة  70كاربرد  . شده است  يادي توجه ز  يپرسش

 يها  از داستانيا ن داستان اگر نمونه   ي ا . مورد توجه است   ين داستان يتا چه اندازه محاوره در چن     
ـ ه تا چه انـدازه ا     كدهد   ي نشان م  ، باشد ينگوي هم وتاهك س بـا اسـتفاده از      ينـو  وتـاه كن داسـتان    ي

 مرتبـه نـشانة     270كاربرد  . دهد كل مي وتاه خود را ش   كوتاه و پاسخ به آنها داستان       ك يها پرسش



  ١٢٣   ...نقش تكرار عناصر زباني در تحليل

 داستان بـا اسـتفاده از   ي به سازماندهياديل زيس تماينو وتاهكه داستان كدهد   نقل قول نشان مي   
 ينگـو يه هم كـ دهـد    ي نـشان مـ    ين حجم ين نسبت از نقل قول در چن      ياربرد ا ك. ول دارد نقل ق 

ه كـ   را خواهـد آنچـه    ينمـ  به طور حتم خواننده   .  خود را نشان دهد    يطرف يخواهد ب  يچگونه م 
 ماهرانه خواننده را    يا س به گونه  ينو ن داستان، داستان  يدر ا . ويسنده باور دارد بر او تحميل كند      ن

سنده، آزادانه خود ي نوي حتي،نان از عدم حضور عامل سوم    ياست تا خواننده با اطم    تنها گذاشته   
ن يـ ند ا ك داستان بشنود احساس     يه داستان را از زبان راو      ك ني ا يند و به جا   يرا شاهد ماجرا بب   

  .ه شاهد ماجرا بوده استكخود اوست 

  ها شكآدم در ي دستوريها ها و نشانه  از واژهيبسامد برخ): 1(جدول 

 مقوله  رمقولهيز تعداد در هزار
15/13 
67/0 

39  
2 

What 
who 

  پرسشواژه
Wh-word 

7/3  
33/0  
67/0 

11  
1  
2  

Can 
Must 
may 

 يفعل وجه

49/13  
68/1  
03/3 

40  
5  
9 

Said 
Asked 

say 
  نقل قوليفعل ها

 چهار برابر مجمـوع سـه فعـل    باًي تقر can يه بسامد فعل وجهكدهد  ي نشان مباالجدول 
ن يـ  ا يريارگكـ  بـه ب   يل خاص ي تما ن متن ظاهراً  يه در ا  كدهد   يت نشان م  ين وضع ي ا ،تگر اس يد

 ابزار ،شوند يه به نقل قول مربوط مك  say , ask دو فعل ي برا54بسامد .  استينوع فعل وجه
  . شده استيافكوتاه به نقل قول توجه كن داستان يدهد، در ا يه نشان مك است يگريد

ن يـ  از ا  يشـناخت  ا زبـان  ي ي زبان يليتوان تحل  يه م ك نيعالوه بر ا  ا،  ه  واژه يل بسامد ي تحل با
جدول . دركل  ين و آنها را تحل    يي را تع  يتوان بسامد عناصر داستان    ي م ، به دست داد   يعناصر زبان 

 از  يكـي . دهـد  ي داسـتان را نـشان مـ       يهـا  انك داستان و م   يها تي شخص يت بسامد ي وضع )2(
سنده بـا   ينو. رار شده است  ك بار ت  49ه  ك استوتاه جرج   كن داستان   ي داستان در ا   يها تيشخص

 يگـر يتوانسته است به گونه د     ي اگرچه م  ،ت را برجسته ساخته است    ين شخص ين نام، ا  يرار ا كت
 را همراه خواننده گام به ي و،تيشخصن يارار نام ك با تينگويهم. ت ارجاع دهدين شخصيبه ا

 يو. ت در متن داستان باز بماند     ين شخص يه ا كهد  د يبرد و اجازه نم    يش م يان ماجرا پ  يگام تا پا  
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،  پرده، بنا بـه ضـرورت      يار و ب  كت به صورت آش   ين شخص يار بردن نام ا   كعالوه بر اصرار در ب    
ه كـ دهـد آنجـا      ير مربوطـه نـشان مـ      يرار ضـم  ك است، ت  ردهك حفظ   همر  يبه صورت ضم  آن را   

ر و بـه  ي از ضـم ،نـد كسـتفاده  م اي نخواسته است از ارجاع مـستق يا به ضرورتينتوانسته است و  
ت ين شخصيخواهد ا ي نمينگويه همكدهد  ين نشان م  يا. م بهره گرفته است   ير مستق يصورت غ 

  .داستان از خواننده عقب بماند

  ها شكآدم   داستانيها تيارجاعات مربوط به شخص): 2(جدول

  تعداد  ر مقولهيز  مقوله
  
  
  
  ها تيشخص

George  
The two men 

They 
The men 

I 
You 
Nick 
Max 

Anderson 
The woman 

She 
He  

49 
3 
25 
1 
40 
73 
24 
28 
19  

 Kitchen  انكم
room 

21  
4  

آندرسـن،   ندا وتاه با اسم خاص ارجاع داده شدهكن داستان يه در ا ك يگري د يها تيشخص
ـ ا. است 28 و   24،  19ب  ي به ترت  ين اسام ي ا يه فراوان ك اند يكس و ن  كما ـ  ي  بـه  ياسـام  ين فراوان

ـ  يم) 2(در جدول   . ل توجه است  نسبت قاب   از  يگـر ي د يهـا   ارجـاع  ي ضـمائر فـاعل    يزان فراوان
در .  مشخص شـود   كيكه تف دام ب ك مرجع هر    ديباه  ك دهد يم نشان   است، داستان   يها تيشخص

 داستان يها تي به شخصياديار زيس در حد بسينو ه داستانكدهند  يمائر نشان من ضيمجموع ا
 دوم شـخص مفـرد      ير فعلـ  يرار مربوط به ضـم    كن ت يشتري ب ،ر ضمائ ةنيزمدر  . رده است كرجوع  
ـ سنده تما يـ دهد تـا چـه انـدازه نو        ي آن نشان م   يا  مرتبه 73 يه فراوان ك است ل دارد از ارجـاع     ي

ر سوم شخص   ي ضم يوتاه به مراتب فراوان   ك يها ه در داستان  ك ي در صورت  .ندكمخاطب استفاده   



  ١٢۵   ...نقش تكرار عناصر زباني در تحليل

     ه كـ دهـد    ي نـشان مـ    ين بـسامد  ير مخاطـب بـا چنـ      يمضـ اربرد  كـ . اسـت ش از دوم شخص     يب
   رار نـام  كـ ت. ها بـه صـورت زنـده حـضور داشـته باشـند          تيه شخص كل دارد   يس تما ينو داستان

ار مورد توجـه    يان داستان بس  ك به عنوان م   »آشپزخانه«ه  كگر آنند    حوادث داستان نشان   يها انكم
رار كـ زان ت يـ ن م يه ا كهد  د ين حجم نشان م   ي به ا  يان در داستان  ك م يك بار نام    21اربرد  ك. است
  .ار قابل توجه استيبس

ل ي و تحلي از آثار مورد بررسيا سنده مجموعهي نوي فردكن سبيياگرچه الزم است در تع    
بـر  . افـت ين اثر دسـت     يار گرفته شده در ا    ك به   كل فوق به سب   يتوان با تحل   ي م يرد، ول يقرار گ 

ن اثر را اسـتفاده     يسنده در ا  ي نو كتوان مشخصات سب   ين بخش، م  يل ارائه شده در ا    ياساس تحل 
، رجوع به مخاطب و استفاده از زبان اول شخص و دوم شـخص             يا وتاه و محاوره  كاز جمالت   

 يرار اسـام كـ  اثـر را بـا ت  يند انسجام درونك ي مي سعينگوي همكن سبين در ا  يهمچن. برشمرد
  .ندكحفظ )  داستانيها تيشخص(خاص 

پـسر  «وتـاه  كل داستان ي تحل،عه قرار گرفته استرد مطالن پژوهش مو  يه در ا  ك يبعدمورد  
 Bruce ( از بـروس هلنـد راجـرز   »)The Dead Boy at Your Window ( شـما ةمرده در پنجر

Holland Rogers (راجرز . باشد يم)ل كي واژه تـش 1345ه تنها از كوتاه كن داستان يدر ا) 2008
چ يه. اند ير موصول يها ضم  ن واژه ي ا  از يالبته برخ . ار برده است  كشده است، دوازده پرسشواژه ب    

  .اند ار نرفتهكن داستان بي در اmust و can يدام از افعال وجهك

  پسر مرده در پنجره شماها در   از واژهيبسامد برخ ):3( جدول

  *در هزار  يفراوان  ر مقولهيز  مقوله

  پرسش واژه
   )what( چه 

  )who ( يسكچه 
4  
8  

97/2  
94/5  

  يفعل وجه
May 

might 

1  
3  

74/0  
23/2  

  فعل نقل قول
Said 

Say 

ask 

13  
1  
3  

66/9  
74/0  
23/2  

  . درصد انتخاب شده استيبه جا» در هزار« نسبت كيوچكل ين جدول به دلي در ايار استانداردسازيمع* 
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ه هر  ك ني رغم ا  يه عل كدهد   يوتاه نشان م  كن دو داستان    ياربرد پرسش واژه در ا    ك ةسيمقا
ار گرفتـه شـده در هـر دو متفـاوت           كـ  به   يها ند، نسبت پرسشواژه  ا ه زبان نگاشته شد   يكدو به   
 پرسشواژه در هر هـزار واژه اسـتفاده نمـوده           14ش از   ي ب ي از نسبت  ينگويه هم ك يدر حال . است

 يتفـاوت بـسامد نـسب     . رده اسـت  ك پرسشواژه در هر هزار واژه استفاده        9متر از   كاست، راجرز   
 در  ين افعـال  يبـسامد چنـ   . ز جالب توجه است   يدهند ن  يمه نقل قول را نشان      ك ييها اربرد فعل ك

 .باشد ي در هر هزار واژه م21/18 ينگوي و در اثر هم63/12اثر راجرز 

  داستانيها تي شخصيارجاعات به اسام): 4(جدول 

  در هزار  تعداد  ارجاع
Baby 

Son  
woman 

he 

she 

her 

his 

I 

You 

Your 

Their 

they 

2  
4 

3  
39  
8  
12  
21  
7  
7  
3 

12  
11  

48/1  
97/2  
23/2  
99/28  
94/5  
92/8  
61/15  
2/5  
2/5  
23/2  
92/8  
18/8  

ـ       كـ ز از عنـصر ت    يه راجرز ن  كدهد   ينشان م ) 4(جدول    مـتن   يرار در حفـظ انـسجام درون
 29رار  كـ ت. ر دارد يرار ضـما  كـ  اصرار بر ت   ، خاص يرار اسام ك ت ي به جا  يو. استرده  كاستفاده  

سنده اصـرار   يـ ه نو كـ ن دارد   ي نشان بر ا   ، واژه ر در هر هزار   ك سوم شخص مذ   ير فاعل ي ضم ةمرتب
 كيرار صفت مل  كت. ندكر در طول داستان حفظ      ي داستان را به صورت ضم     يت اصل يدارد شخص 
ـ ل نو يـ ه تما كاست   يگريز ابزار د  ي در هر هزار واژه ن     61/15زان  يمربوطه به م   رار كـ سنده بـه ت   ي

  .دهد ير را نشان ميت داستان به صورت ضميشخص



  ١٢٧   ...نقش تكرار عناصر زباني در تحليل

   طول و نوع جملهةسيامق): 5(جدول 

  نوع نشانه ينگويهم در هزار راجرز در هزار

66/9  
86/72  
99/28 

13  
98  
39 

6/23  
35/116  
06/91  

70  
348 

270 

  ؟
0  
,,،، 

  

ن نـوع جملـه اسـت، را نـشان          يه مب ك در جمله را     يگذار  عناصر نشانه  ةسيمقا) 5(جدول  
. دهـد  ي را نشان مـ    ينگويدر اثر هم   ي جمله پرسش  ي سه برابر  باًياربرد تقر كن جدول   يا. دهد يم

ار رفتـه  كـ  بـه  ينگوي در هر هزار واژه در اثر هم    يجمله خبر 116ش از   يه ب ك ين در حال  يهمچن
زان يـ  م ةسيـ مقا. باشـد  ي جملـه در هـر هـزار واژه مـ          73متر از   كزان در اثر راجرز     ين م ياست، ا 

زان يـ ن م يـ  ا ينگـو يمه در ه  كدهد   ين دو اثر نشان م    ي از ا  يك در هر    ي به پرسش  يجمالت خبر 
 بـه نـسبت جمـالت      ينگويدهد در هم   ين نشان م  يه ا ك است   5/7و در راجرز    ) 97/4 (5 باًيتقر

ن متوسـط  يانگيـ م. ز جالب توجه استين دو اثر ن   ي طول جمله در ا    ةسيمقا. شتر است ي ب يپرسش
ه كـ دهد   ين نشان م  يا. باشد ي م 11/12 و در راجرز     09/7 ينگويار رفته در اثر هم    ك به   يها واژه
زان يـ م. وتـاه دارد  ك و   يا  به استفاده از جمالت محاوره     يشتريل ب ين داستان، تما  ي در ا  ينگويهم
ها در هـر هـزار واژه        شكوتاه آدم كدر داستان   . ن دو اثر متفاوت است    يز در ا  ياربرد نقل قول ن   ك
ـ مقا. ار رفتـه اسـت    ك مورد ب  29متر از   كگر  يوتاه د ك مورد و در داستان      91ش از   يب ن دو  يـ سه ا ي

  . استش از اثر راجرزي برابر ب3 ينگويزان نقل قول در اثر هميه مكدهد  ينشان م
سنده را يـ  نوي شخـص كتوان مشخصات سب   ين بخش م  يل ارائه شده در ا    يبا توجه به تحل   

. وتاه در استفاده از جمالت بلند و استفاده از زبان سوم شخص برشمرد            كن داستان   يحداقل در ا  
  .ر حفظ شده استيرار ضمك متن بر اثر تيانسجام درون كن سبين در ايهمچن

 وتـاه ك داسـتان    ،ل قـرار گرفتـه اسـت      ين پژوهش مورد تحل   يه در ا  ك يگريوتاه د كداستان  
  .باشد ي مك واژه اثر صادق چوب837 با »قفس«
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   داستان قفسيها بسامد واژه ):6(جدول

 عنوان تعداد  در هزار

67/28  
68/71  
66/120  
61/132  

55/9  
14/13  
16/7  
5/15  

24  
60  
101  
111  
8  
11  
6  
13  

  قفس
   نسبتي

  ي
  و

  فضله
  مرغ

  خروس
  همه

رده كن توازن آغاز    يز با ا  يداستان را ن  ه  كدارد، تا آنجا     يي به توازن آوا   ي توجه خاص  كچوب
ول  ا ةدر جملـ   .1ار گرفته اسـت   كاند ب  افتهي توازن   »ي«ه با   ك يا ن واژه ي اول چند  ةدر جمل . است

لـه  ك،  ي، رسـم  ي ، الر  يخص :ها عبارتند از   ن واژه يا. اند ار رفته ك فوق به    ييواآ واژه با توازن     10
 هـا نـشان    ن واژه يب ا كيتر. يا خ بسته ي،  ي، مافنگ يلكاك،  يربرنجي، ش يي، گل باقال  يا رهي، ز يمار
 يـك ا در   يـ ه آ كرده است   كجاد  يال را در ذهن خواننده ا     ؤن س ي ا يا سنده تا اندازه  يه نو كدهد   يم

 ي مورد آن تنها صـفات بخـش       8ه  ك يتنوع. ن همه تنوع وجود داشته باشد     يتواند ا  يقفس مرغ م  
ه از همان ابتـدا خواننـده بـاهوش را وادار           ك است   يهيبد. اند  درون قفس  يها خروساز مرغ و    

مرغ و   ةدرباررار تنها   كن ت يه ا ك ابديسنده را در    يرار و توازن مقصود نو    كن ت يند تا در پس ا    ك يم
ن داستان با توجـه بـه       يا. رار شود ك ت يگريتواند به گونه د    يرار م كن ت يه ا ك بل ،ستينها   خروس

  .دهد يسنده از اوضاع آن زمان ارائه ميه نوك باشد يريتواند بازتاب تصو يزمان چاپ آن م
لـه،  كخ بـسته، دلمـه شـده،        يـ «ب  كي تر 5ل شده است از     كي واژه تش  30ه از   ك 2 دوم بنددر  

 را  يـي ن عنصر توازن آوا   ي، ختم شده و با ا     »eh-«ه به پسوند    كه است    استفاده شد  »ده و افتاده  يبر

                                                            
 و  يربرنجي و شـ   ييبـاقال    و گـل   يا  رهيـ  و ز  يمار   و كله  ي و رسم  ي و الر  ي خص يها   پر از مرغ و خروس     يقفس -1

 يتـو .  گذاشته شده بود   يا  خ بسته ي يرو، لب جو    ادهي، كنار پ  ي لندوك مافنگ  يها  كل و پاكوتاه و جوجه       و دم  يكاكل
گـر  ي د يهـا   ليـ  خشك و زرت و زنب     يها  لمبو و پوست پرتقال و برگ        شده و انار آب      خون دلمه   و يجو، تفاله چا  

  .خ، بسته شده بودي يقات
گار و كلـه    يس  ده و ته  يبسته كه پرمرغ و شلغم گند       خي ي  بود پر از خون دلمه شده      يك قفس، گودال  يجو، نزد   لب -2

   .ده مرغ و پهن اسب توش افتاده بودي بريو پاها



  ١٢٩   ...نقش تكرار عناصر زباني در تحليل

  .سازد ي شدن را به ذهن متبادر مك مغلوب و مفلو مفهومنيز اي نيي به لحاظ معنا.اند ردهكجاد يا
 و چهار مرتبه عبـارت      »بود« مرتبه فعل    8ل شده است    كي واژه تش  109ه از   ك 1 سوم بنددر  

، بـود و    »بـود  «رار فعل ك مرتبه ت  8ها بعد از     ن عبارت يش ا يآرا. تار گرفته شده اس   ك ب »جا نبود «
ار كـ ر ب ي تـصو  يـك دن بـه    ي عمق بخش  ي نقاش برا  يكه  كار گرفته است    ك به   يا نبود را به گونه   

رار كـ ز ماننـد ت   يـ رار شـده اسـت ن     ك مرتبه ت  12 بندن  يه در ا  ك »ند« پسوند   ييتوازن آوا . رديگ يم
 بر ذهن   يا انهي و چون تاز   رده است ك حفظ   ياف را به خوب   اراگر پ يف در نظم انسجام درون    يرد
  .شود يرار مكت

 از  يرار برخـ  كه ت كن است   يوتاه ا كن داستان   ي در ا  يرار عناصر زبان  ك ت يها يژگي از و  يكي
 مـورد آن در     9 »همـه « مـورد واژه     13به عنوان مثال از     . رديگ يم صورت م  ك يا عناصر با فاصله  

 يل بـه صـورت    كن شـ  يـ رار بـه ا   كـ ت. رار شده اسـت   ك ت ،ر ندارد شتي واژه ب  109ه  ك پارگراف   يك
 21 ة، درفاصل  نسبت »ي« مورد   7رار  كن صورت ت  يبه هم . ندك يجاد م ي را ا  يير توازن آوا  ت روشن

 قرار  ييرار در خدمت توازن آوا    كوتاه ت كن داستان   ي در ا  .ن مطلب است  يد ا يؤ اول م  بندواژه در   
  .گرفته است

. ار جالب توجه اسـت    يبسبار،   111زان  ي به م  »و«ر حرف عطف    راك ت ،وتاهكن داستان   يدر ا 
جـاد  ي ا يـي س توازن آوا  ينو  به واسطه آن داستان    يوند عناصر زبان  ين حرف عطف و پ    يرار ا كبا ت 
 .ندك يشتر در ذهن تداعين عناصر را بي جنس بودن ايكه كرده است ك

سنده در  يـ  نو يشخـص  ك سب ةتوان مشخص  يم. وتاه ارائه شد  كن داستان   يه از ا  ك يليبا تحل 
ه بتواند مفهوم مورد نظـر خـود را      ك ييجاد توازن آوا  يرار به منظور ا   كن داستان را استفاده از ت     يا

  .ند دانستكبه مخاطب القاء 

  جهينت
ات يـ  و ادب  يناس زبانش ينشكهم  ن  يي بر لزوم تب   ،ن جستار ارائه شد   ي ا يه در ابتدا  ك يبا بحث 

                                                            
 مـرغ و    يپا. ها بود    فضله يارزن، قات   خاك و كاه و پوست      . از فضله مرغ، فرش شده بود     . س بود يقفس خ كف   -1

 يهـا   ماننـد دانـه   . ده بودند يهمه تو هم تپ   . شان تنگ بود  يجا. س بود ياز فضله خ  . س بود يشان خ يها و پرها    خروس
پشت سـر هـم، تـو سـر هـم تـك           .  بخوابند جا نبود . ستنديجا نبود با  . جا نبود كز كنند   . ده بودند يبالل به هم چسب   

. همـه سردشـان بـود     . شان تنگ بـود   يهمه جا .  خوردند ي م يهمه توسر . جا نبود . كندند  يزدند و كاكل هم را م       يم
همـه ماننـد هـم بودنـد و         . راه بودنـد    همه چشم به    . جا گند بود    همه. گانه بودند يهمه با هم ب   . شان بود   همه گرسنه 

   . بهتر نبوديگريكس روزگارش از د چيه
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ـ ات ضمن تقو  ي در ادب  ي زبانشناس يستفاده از ابزارها  ه ا كل شد   ين بحث تحل  يدر ا . شدد  كيأت ت ي
 خواهد يشناس ت زبانين، موجب تقويي و قابل تعيمك يارهايه مع ي بر پا  يگسترش مطالعات ادب  

  .شد
ـ    ي برخـ يريگيتوان با پ   يه م كدهد   ين پژوهش نشان م   يا  از ي از عناصـر در متـون نثـر ادب

بـا مطالعـه و     . افـت ي دسـت    ي ادب   از آثار  يخ بر يها ها و شباهت   وتاه به تفاوت  كجمله داستان   
. ردكن  يي تع  را ا آثار يسندگان و   ي نو كي سب يها يژگيتوان و  يها م  ها و شباهت   ن تفاوت يل ا يتحل

ه مورد توجه كها  ها و تفاوت  مختلف شباهتيها  در زباني متون ادبةسيتوان با مقا ين ميهمچن
  .ردكن يي تع، اجازه دهديان زبيها تيه محدودك ي تا حدوداست يقيات تطبيادب

در رار  كـ ، به نقش ت   ي متون ادب  يزبانل  يانه در تحل  يه بر استفاده از را    كين پژوهش با ت   يدر ا 
 از عنـصر    ن آثـار  يـ همـه ا  ه اگرچه در    كدهد   ين پژوهش نشان م   يا.  پرداخته شد  يسه اثر داستان  

اثـر  در هر سه     عنصر   ني ا يريارگكو هدف از به     زان  ي م ي ول ،استفاده شده است   يبه خوب رار  كت
ات نـام بـرد     ي دو ادب  يژگيتوان از آن به عنوان و      ي م ه ظاهراً كن تفاوت   يمهمتر. باشد يممتفاوت  

 يرار بـرا  كـ  از عنصر ت   ،ن پژوهش يل شده در ا   ي تحل يسيوتاه انگل ك يها ه در داستان  كن است   يا
ـ  ،ها استفاده شـده اسـت      تي شخص يساز  متن و برجسته   يت انسجام درون  يتقو ر داسـتان    د ي ول
 مورد نظر اسـتفاده شـده       ي معنا تيدر نها  و   ييجاد توازن آوا  يرار به منظور ا   ك از ت  ،يوتاه فارس ك

رار اسـتفاده   كـ  متفـاوت از عنـصر ت      يز تا حدود  ي مورد بحث ن   يسيوتاه انگل كدو داستان   . است
ن ي بر ا  .سنده قلمداد شود  ي نو ي فرد كم سب ي به منظور ترس   ياريتواند به عنوان مع    يه م كاند   ردهك

دآورنـدگان  ي توسـط پد   ي زبان ي به استفاده متفاوت از ابزارها     يشناس كاساس الزم است در سب    
ن ابـزار در    يـ اربرد متفـاوت ا   كـ  الزم است بـه      يقيات تطب ين در ادب  يرد، همچن ك توجه   يآثار ادب 

  .ات متفاوت توجه داشتيادب
، بـا      ي زبانـشناس  يان لـزوم اسـتفاده از ابزارهـ       يـي ه تب كـ ن پژوهش با توجه به هدف آن        يا
ـ گ  آوردن به بهـره    ي به رو  ي و متقاعد ساختن منتقدان ادب     يا انهي را ي از ابزارها  يريگ بهره  از  يري
 يهيوتاه و در ابعاد محدود پرداخته شد، بـد        كل سه داستان    ي است، صرفاً به تحل    يين ابزارها يچن

 مؤثر در ي و فرهنگين زبايها ن شاخصي افراد و همچن  كي سب يها يژگين و يياست به منظور تع   
  .ردي صورت گيتر ات الزم است، مطالعات گستردهيادب



  ١٣١   ...نقش تكرار عناصر زباني در تحليل

  يشناس تابك
ن ي، مجموعه مقـاالت پنجمـ     »يشناس دگاه زبان ي از د  ي متون ادب  يها يژگيو «.)1381. (آقاگلزاده، فردوس 

 21-23،  يي دانشگاه عالمه طباطبـا    ي خارج يها  و زبان  يات فارس ي ادب ةدك، دانش يبانشناس ز نفرانسك
  .12-1، ياظمكم ير مقدم و ابراهيمحمد دب وششك، به 1379اسفند 

 يـك ارائـه   : ينگـو ي از هم  يوتاهكها در در داستان       واژه يا رهيت تعامل زنج  يماه«). 1379. (كويبهنام ، ب  
ـ       يوسـتگ ي عناصر پ  ي بررس ي برا يليافت تحل يره ن ي مجموعـه مقـاالت چهـارم      »ي در متـون نثـر ادب
 انتـشارات دانـشگاه     ،يرعمـاد ي م يد علـ  يتر س كوشش د ك ، به ياربردك و   ي نظر ينفرانس زبانشناس ك

  .657 – 676، ييعالمه طباطبا

 ي نظر ينفرانس زبانشناس كن  ي مجموعه مقاالت چهارم   » در نثر  يقيتوازن و موس  «،  )1379 (.ان، بهنام يثروت
  .689 – 724، يي، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايرعمادي ميد عليتر سكوشش دكبه  ،ياربردكو 

  .، تهرانش مرده بوديه لوطك ي انتروتاهك يها در مجموع داستانقفس،  .)1328 (.، صادقكچوب

  .لوفر، تهراني، انتشارات ني، زبانشناختيمقاالت ادب .)1370 (. محمديشناس، عل  حق

 و ي نظـر ينفـرانس زبانـشناس  كن ي مجموعه مقاالت دومـ    »سه گونه ادب  : م، نثر و شعر   نظ «.)1373 (.---
  .101-114، يي، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايرعمادي ميد عليتر سكوشش دك ، بهياربردك

  .38 -49: 66 و 65ات و فلسفه يتاب ماه ادبك »جاست؟كات يان زبان و ادبيمرز م«. )1382 (.---

 -61 :63، ش   ي زبانـشناس  ةنام ژهيو : بخارا ة مجل »راني ا يشناس  در روند زبان   يلزوم بازنگر « .)1386 (.---
49.  

  .تهران: ي هنرة ج اول و دوم، انتشارات حوزاتي به ادبيشناس از زبان .)1380 (.ورشك، يصفو

  .14 – 23 : 63ات و فلسفه، ش يتاب ماه ادبك، » مدرني در نقد ادبيشناس  زبانيابزارها «.)1381 (.---

ـ  ي در تفـس   ياربرد زبانـشناس  كـ  «.)1372 (.د محمد ي، س ينياء حس يض ن يعـه مقـاالت نخـست    مجمو»ير ادب
انتشارات دانشگاه عالمـه     :ر مقدم يتر محمد دب  كوشش د ك به   ،»ياربردك و   ي نظر ينفرانس زبانشناس ك

  .179-188، ييطباطبا
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اربرد آن  كـ  و   يشناسـ  ك در سب  ي روابط واژگان  يريارگكبه  «. )1379(. يورش و اشرف رحمان   ك،  يطارم
تـر  كوشش د ك، به   ياربردك و   ي نظر يانشناسنفرانس زب كن  يمجموعه مقاالت چهارم   »ييمايدر شعر ن  

  .689 – 724، يي، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبايرعمادي ميد عليس

 مجموعـه مقـاالت   ،»يه در شـعر نوفارسـ  يـ  قاف ي زبانشناخت يها  جنبه يبرخ «.)1373 (.يب، محمد تق  يط
انتـشارات  ، يرعمـاد ي ميد علـ يتـر سـ  كوشـش د ك، به  ياربردك و   ي نظر ينفرانس زبانشناس كن  يدوم

  .247 -266، ييدانشگاه عالمه طباطبا

  .تهران: ينده، نشر نين پايم خوزان و حسي، ترجمه مري و نقد ادبيشناس زبان .)1381 (.گرانيفالر و د

 ينفرانس زبانـشناس  كن  ي مجموعه مقاالت دوم   »ي ادب يها  و مقوله  يشناس زبان«. )1373 (.لت، محمود يفض
- 316، يي، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبـا   يرعمادي م يد عل يتر س كوشش د ك، به   ياربردك  و ينظر
301.  

 ينفرانس زبانـشناس كن يمجموعه مقاالت دوم .»ها  به عنوان نظام نشانه يزبان ادب «. )1373 (.، بهزاد يقادر
 -350،  يي، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبـا     يرعمادي م يد عل يتر س كوشش د ك، به   ياربردك و   ينظر
323.  

 ةمجلــ. »يش نقــد ســاختاريدايــپ: اتيــاربرد آن در ادبكــ و يشناســ زبــان«. )1367 (.ش، مهــويميقــو
  77 – 89 : 1 ، ش5 س .يشناس زبان

  .تهران:  انتشارات هرمس. به شعر اخوان ثالثيافتيره: آوا و القا .)1383 (.---

ـ  .» اشعار بابا طـاهر    يساخت گفتمان  «.)1378 (.، مهرزاد يمنصور ، دانـشگاه   ن بزرگداشـت باباطـاهر    ي اول
  .نا، همداني سيبوعل

 4 ، ش    2 متـرجم، س     ة، مجلـ  »اميـ ات خ يـ  رباع ي و متن  يساخت گفتمان «. )1371(، لطف اهللا    يارمحمدي
  .3 – 16 :8 ياپيپ
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