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The analysis of macro-structure of Parvin Eatesami's tales within the
framework of linguistic formalism
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Abstract
Linguistics, as the other sciences, has divided into branches one of which is macrolinguistics. IN macro-linguistics analysis, text is studied based on the relations
among different parts of it. The objective of the present study is the macro-analysis
of Parvin Eatesami's tales based on Woodbury (1987, cited in Fabb, 1997) Khanzadeamiri (1379) formalist model. This study is descriptive and the
methodology is quantitative content analysis. As a whole, the results of analysis
showed that the model with some modifications is recognizable in macro-structure of
Parvin Eatesami's tales. One of obtained conclusions in this analysis is that Advice
constituent/episode is in the main focus in Eatesami's tales. The analysis showed that
the model with some modifications is recognizable in macro-structure of Eatesami’s
tales. In the analysis, 2728 lines/verses out of the total 6824 analyzed lines, 39/98
percent, has been devoted to this episode/constituent. So, advice constituent is the
main constituent in Eatesami's tales, and this matter indicates the instructive essence
of this work.
Keywords: Macro-structure, Woodbury (1987, cited in Fabb, 1997)-Khanzade Amiri
(1379) formalistic model, Eatesami's tales, Formalistic linguistics.
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فنون ادبی (علمی -پژوهعی)
سال دهم ،شماره ( 3پیاپی  )24پاییز  ،1397ص 30-17

بررسـی ساخت کالن (چارچوب فکری) دیوان پروین اعتصامی بر اساس رویکرد زبانشناختی صورتگرا
ایوب انصاری  ،علیرضا شانظری و سید علی سراج



چکیده
هدف از این پژوهش مطالعۀ چارچوب فکری-صوری دیوان پروین اعتصامی با تکیه بر اصول یکی از شاخههای زباانشناسای
است .زبانشناسی ،مطالعه علمی و بررسی متنی و گفتمانی زبان است و همچون سایر علوم تقسایما

و انعاعاباتی یافتاه اه

زبانشناسی الن نیز یکی از این شاخههاست .در این نوع بررسیها ،متن از لحاظ روابط فراجملهای مطالعه میشود ،و از ایان
طریق ،روابط میان بخشهای تعکیلدهندة یک متن ،و ساخت الن (بافتار) ماتن معاخم مایگاردد .در تحقیاق ضاضار ،از
الگوی وودبری ( – )1987خانزاده امیری ( ) 1379استفاده شده و روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیل محتوای می اسات.
به طور لی ،تجزیه و تحلیل ضکایا

در سطح ساخت الن نعان داده است اه در سااخت االن دیاوان پاروین اعتصاامی
و اصالضاااتی نیز صاور

چارچوب ارائهشده در الگوی مذ ور قابلتعخاایم است ه الباااته برای تکمیل آن ،تغیااایرا

گرفته است .از نتایج بهدستآمده در این بررسی معخم شد ه سازة پندواندرز در دیوان پروین اعتصامی محوریات دارد .از
مجموع  6824مصراع بررسیشده  2728مصراع به سازة پندواندرز اختصاااص دارد اه  39/97درصاد از ال مصاراعهاا را
شامل میشود .بنا براین سازة پندواندرز ،سازة محوری و اصلی در ساخت الن دیوان پروین اعتصامی تلقی میشاود اه ایان
موضوع خود نعاندهندة ماهیت تعلیمی اثر مذ ور است.
کلیدواژهها :ساخت الن ،الگوی وودبری ( ،1987نقل شده در فب -)1997 ،خانزاده امیری ( ،)1379دیوان پروین اعتصاامی،
زبانشناسی صور گرا
 .1مقدمه
بررسی ساخت الن 1ازجمله مباضث مهم تجزیه و تحلیل گفتمان 2و متن است .این گونه مطالعا
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از گفتاری و نوشتاری مناسب است و ضوزه های مختلف از جمله متون ادبی را شامل میشود .بناابراین «طار واره» 1در زباان
عامل تفکیک متون گوناگون داستانی ،توصیفی ،گزارشی ،جدلی و غیره از یکدیگر است .متنهای مختلف بر اساس چگاونگی
برقراری ارتباط میان موضوع ،2گزارهها 3و سایر اطالعا

در درون آنها برای ایجاد متنی واضد از یکدیگر قابلتعخیماند؛ این

ساختار زیربنایی ه گفتمان را سازماندهی می ند ،چارچوب فکری یا ساخت الن است .دو ناوع عمادة چاارچوب فکاری
وجود دارد :یکی صوری 4و دیگری محتوایی .5در چارچوب فکری -صوری مراضل شکلگیری انجاام اار و تکمیال داساتان
بررسی میشود؛ یعنی اینکه چگونه اجزای داستان یا وقایع آن در انسجام و یکپارچهسازی و لیتبخعیدن به آن در ناار هام
قرار میگیرد؛ اما درچارچوب فکری-محتوایی ،مضمون و محتوا بررسی میگردد (یارمحمدی)1374 ،؛ بررسی ضاضار از ناوع
توصیفی و روش تحقیق تحلیل محتوای می است.
در این تحقیق ،بر اساس الگوی تر یبی صور

گرای وودبری ( ،1987نقلشده در فب – )1997،خانزاده امیری (،)1379

چارچوب فکری-صوری دیوان پروین اعتصامی ه نوعی گفتمانگونۀ روایی ادبی اسات ،مطالعاه مایشاود .خاانزاده امیاری
( )1379در بررسی ساخت الن ضکایا

تاب منطقالطیر عطار نیعاابوری ،براسااس الگاوی وودباری ( ،1987نقالشاده در

فب )1997،به وجود پنج سازة 6مقدمه ،عمکش ،وا نش ،نتیجه و پندواندرز و چهار طر قائل است .وی در بررسی خود در
ضکایا

داستانی دو طر «الف» و«ب» و در ضکایا

غیرداستانی دو طر «پ» و« » را ارائه رده است ه طار «الاف» را

متعکل از سه سازة اصلی عمکش ،وا نش ،نتیجه و دو سازة اختیاری مقدمه و پندواندرز میداند ه در این طر عاالوه بار
سه سازة اصلی ،هردو یا یکی از سازههای اختیاری نیز وقوع مییابد .خاانزاده امیاری ( ،)1379طار «ب» را متعاکل از ساه
سازة اصلی عمکش ،وا نش و نتیجه میداند و در ضکایا ِ غیرداستانی دو طر «پ» و« » را باه دسات داده اسات اه در
طر «پ» دو سازة مقدمه و پندواندرز و در طر « » پندواندرز غیرمستقیم مطر شده اسات .بناا باراین چاارچوب نظاری
تحقیق ضاضر ،تر یبی از الگوی وودبری ( ،1987نقل شده در فب )1997،و یافتههای خانزاده امیری ( )1379اسات اه از آن
به الگوی تر یبی وودبری ( ،1987نقل شده در فب – )1997،خانزاده امیری ( )1379یاد میشود .در بررسی ضاضر سعی شده
است ه ضمن بهدست دادن ساخت الن دیوان پروین اعتصامی ،پرسشهای زیر پاسخ داده شود:
 .1آیا ساخت الن دیوان پروین اعتصامی در قالب الگوی وودبری-خانزاده امیری قابلبررسی است ؟
 .2هر سازه از این الگو در سطح ساخت الن ضکایا

به طور لی به چه میزان به ار رفته و پر اربردتارین آنهاا ادام

است؟
 .3ساخت الن دیوان پروین اعتصامی به طور لی با دام طر از الگوی وودبری– خانزاده امیاری انطبااو و همخاوانی
بیعتری را نعان میدهد؟
 .4چه طر هایی در ساخت الن دیوان پروین اعتصامی قابل تعخیم است و پر اربرد ترین آنها چیست؟
 -2پیشینة تحقیق
 -1-2صورتگرایی
نیاز به بررسی جوانب گوناگون زبان موجب شده است ه زیرشاخههایی از زبانشناسی از جمله زبانشناسی ادبی ایجاد شاود.
1

schemata
topic
3
propositions
4
formal
5
contental
2

 .6عناصر یا اجزای تعکیلدهندة ساخت الن متن را سازه مینامند.
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زبانشناس ادبی از منظر زبانشناسی به ادبیا

می نگرد و در صدد تحلیل و بررسای متاون ادبای بار اسااس مکاتاب مختلاف
2

زبانشناسی است .مکاتب صورتگرایی ،1نقشگرایی و نهضت «نقد نو» از جملۀ این مکاتب هستند.
به طور لی در مطالعا

ادبی ،زبانشناسی صور گرا به تعیین خصوصیا

شیوههای لی به ارگیری صور

زبانشناختی در صور

لی صور

زبانی میپردازد و درصدد تعیاین

ادبی برمیآید .به عبارتی ،میتوان گفت اه ازجملاه مباضاث مهام

مطر در زبانشناسی صور گرا تحلیل و وا اوی چگونگی معماری یا مهندسی پیکره زبانی انواع متاون اه بررسای سااخت
الن در این ضوزه تبیین میشود .ازجمله الگوهای صور گرا در بررسی گفتمان و متن ،الگوهاای لبااو و والتساکی (،)1967
هچ ( ،)1992یارمحمدی ( )1374و وودبری ( ،1987نقل شده در فب )1997،را میتوان برشمرد (خانزاده امیری.)1379 ،
 –2-2گفتمان و متن
بررسی ساخت الن ضکایا

دیوان پروین اعتصامی ،نوعی تجزیه و تحلیل گفتمانی محساوب مایشاود .باه طاور لای

می توان گفت ه گفتمان ،ساخت یا بافت زبان را در مراضل باالتر از جمله در نظر میگیرد و به تجزیه و تحلیل آن میپاردازد.
صلحجو ( ،)1377یارمحمدی ( )1372و فرهنگ زبانشناسی اربردی النگمن ( )1371در این مورد اتفااو نظار دارناد ،بارای
مثال ،شهبازی ( )20 :1387به نقل از یارمحمدی ( )1372مینویسد:
هدف تجزیه و تحلیل گفتمان آن است ه الم مرتبط پیوستۀ معنیدار باالتر از جمله را توصیف ناد و سااخت و بافات
زبان را در مراضل باالتر از جمله مورد وا اوی و بررسی قرار دهد .لذا تجاازیه و تحلیل گفتمانی ،ساخت و بافات پااراگراف،
مقاله ،داستان ،گفتوگو ،آگهی ،دعو نامه ،سرمقاااااله و ضتی رباعی و  ...را بررسی و توصیف می ند.
 -1-2- 2عوامل و علل پیدایش تجزیه و تحلیل گفتمان و متن
شهبازی ( )1378به نقل از لطفیپور ساعدی ( )1371به هعت مورد از این عوامل اشاره رده است:
 )1تغییرِ نگارش در مطالعاۀ زباان  )2نظریاۀ انشهاای گفتااری )3 3مکتاب پارا  )4 4فرضاۀ اساتنباطی گارای
ارتباطشناسی قومی )6 6تجزیه و تحلیل مکالما

5

)5

طبیعی در زباان  )7زباانشناسای ماتن )8 7روانشناسای شاناخت و هاوش

مصنوعی.
برای مطالعه بیعتر میتوان به ولتارد ( ،)1985لطفیپور ساعدی ( )1371و همچنین شهبازی ( )29 :1387رجوع رد.
 -2-2-2مسائل و مباحث تجزیه و تحلیل متن و گفتمان
شهبازی ( ) 30 :1387براساس یارمحمدی ( ) 1374در تجزیه و تحلیل گفتمان و متن به پنج مبحث اصلی اشااره دارد اه
عبار اند از )1 « :استراتژیهای آغازگری )2 8بافت توزیاع اطالعاا  )3 9عوامال انساجامی )4 10سااخت االن (بافتاار) )5
شبهزبانی.»11
در مورد ساخت الن ،اصطالضا

و تعاریفی چند ارائه شده است از جمله طر واره ،طر زیربنایی گفتمانگونه ،ساخت

1

formalism
functionalism
3
speech act theory
4
prague School
5
grecean implicature hypothesis
6
ethnomethodology
7
text linguistics
8
thematization strategies
9
information structure
10
cohesive device
11
paralinguistic
2

 / 20فنون ادبی ،سال دهم ،شماره ( ،3پیاپی  )24پاییز 1397

گفتمان ،ساخت معانی-بیان ،1چارچوب فکری ،تجزیه و تحلیل گفتمانی ،ساختار رتوریکی (بالغی) و طر زیربنایی نوع ادبی
ه همه آنها به ساختار زیرین و بنیادینی ه نظام و سازماندهی یک متن یا گفتمان را تبیین و تفسیر می ند ،اطاالو مایشاود
(ضسینی .)1379 ،همچنین ،یارمحمدی ( ) 1374معتقد است ه گوینده یا نویسنده به هنگام تولید یک متن با توجه به معرفات
زمینهای و اطالعاتی ه ظاهراً بین او و خواننده معترک است ،از قالب خاصی برای ارائاۀ مطلاب اساتفاده مای ناد .بناابراین،
طر وارهها بیانگر ساختارهایی هستند ه وقایع ارتباطی براساس آنها در ذهن انسانها ذخیره شدهاناد و جساتوجاو و ضابط
آنها بخعی از بررسیهای گفتمانی را تعکیل میدهد .یارمحمدی ( )1374به معرفی دو نوع عمدة چارچوب فکری-صاوری و
چارچوب فکری -محتوایی پرداخته است ه به طور خالصه در چارچوب فکری – صوری ،چگونگی قرار گرفتن اجزای یک
متن در نار هم و در چارچوب فکری – محتوایی ،مضمون و محتوای یک متن یا اثر بررسی میشود .وی در ادامه مینویسد:
طبیعی است ه نوشتههای مختلف میتوانند چارچوب فکری – صوری متفاو

داشته باشند؛ برای مثال بارای یاک مقالاۀ

علمی ه نوعی مقالۀ جدلی اساااات میتوان ضداقل سه جزء متصور شد )1 :ادعا )2 2جدل )3 3نتیجاه .4اگار اناد ی تعماق
نیم ،میبینیم ه این روند تا ضد زیادی طبیعت تفکر آدمی را نعان می دهد .بایاد ایان طاور باشاد اه مغاز انساان تجاارب
سازمانیافتۀ گذشته را تحت فرایند تعمیم به موارد جاادید تسری میدهاد و انتظاار ایجااد مای ناد .از طرفای آن قسامتی از
گنجینۀ گذشته را به خدماات میگیرد ه با مسئلۀ موردنظر مرتبط باشد ()55
 -3-2مروری بر پیشینة مطالعات گفتمانی و متنی
یارمحمدی ( ) 1374در مقالهای ساخت گفتمانی و متنی رباعیا

خیام را بررسی رده و برای هر رباعی خیام به وجود سه

سازة توصیف ،توصیه و تعلیل قایل شده است .همچنین مؤمنی ( ) 1380به تجزیه و تحلیل گفتمانی داستان مدیر مدرسۀ جالل
آل اضمد در دو سطح خرد و الن پرداخته است و چنین نتیجهگیری رده است ه بررسی داستان مذ ور یک بار دیگر مؤیاد
نظر هچ ( ) 1992در باب بررسی گفتمانی داستان و یافتن چار چوب فکری نویسنده بوده است .ذ ر و توضیح بیعتر مطالعاا
انجامشده در این زمینه از ضوصلۀ چنین مقالهای خارج است ،بنابراین در این زمینه ننها به ذ ر «تجزیه و تحلیل زباانشاناختی
اشعار فروغ فرخزاد» توسط افراسیابی (« ،)1380بررسای زباانشاناختی ضماساۀ رساتم و ساهراب فردوسای» از مپاانی زارع
(« ،) 1381مطالعۀ گفتمانی نوشته های علمی در انگلیسی و فارسی با تأ ید بر متون پزشاکی» توساط مبعار نیاا ()1371/1992
بسنده می شود.
از آنجا ه در زمینۀ بررسی زبانعناختی ساخت الن دیوان پروین اعتصامی تحقیق و پژوهعی صور

نگرفتاه اسات ،در

بررسی ضاضر با استفاده از الگوی تر یبی وودبری-خانزاده امیری ه پیعتر توضیح داده شد این مهم انجام شده است؛ با ایان
هدف ه چارچوب فکری شاعر در این اثر فاخر ادبی به دست داده شاود و چگاونگی ارتبااط ،توزیاع و دیگار ویژگایهاای
سازههای الگوی فوو در ل اثر بررسی گردد.
 -3روش تحقیق
به طور لی ،بررسی ضاضر از نوع توصیفی و روش تحقیق ،تحلیل محتوای می است.
 -1- 3پیکرة زبانی مورد بررسی (دادههای تحقیق)
نسخۀ مورد استفاده در این تحقیق ،دیوان پروین اعتصامی به وشش افروز ریاضی اسات .در بررسای ضاضار ،از مجماوع
1

rhetorical structure
thesis
3
argumentation
4
coda
2
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 143عنوان دیوان پروین اعتصامی 129 ،عنوان یعنی ا ثریت یا بیش از سه چهارم عناوین وا اوی و تحلیل شده است (نعاانی
و مختصا

دادههای تحلیلشده در پیوست شماره ( )1ذ ر شده است).

 -2-3شیوة تجزیه و تحلیل دادهها در سطح ساخت کالن
به طور لی ،در این بررسی سعی شده است ه براساس ویژگیهای ارائهشده از هر سازه در الگوی وودبری ( ،1987نقل-
شده در فب – )1997 ،خانزاده امیری ( ،)1379به شناسایی و تعخیم اجزای تعکیلدهندة دیوان پروین اعتصاامی پرداختاه
شود .در شناسایی و مرزبندی سازهها در ضکایا

داستانی در این الگو از عامل زبانی تداوم و عدم تداوم 1در روایت 2داساتانی

استفاده شده است؛ فب ( ) 1997بررسی تداوم و عدم تداوم را مستلزم بررسی موقعیتهای 3موجود در گسترش طولی 4داستان
میداند.
لباو و والتسکی بر این باورند ه در ساختار روایت ،گسترش طولی داستان زنجیرهای از وقایع را در بر میگیرد اه هساتۀ
داستان را تعکیل میدهد و عبارا

گسترش طولی از سایر عباارا

(ماثال بارای دادن اطالعاا

محیطای و غیاره) تمیاز داده

میشوند (فب .)1997 ،در قسمتهای مربوط به گسترش عرضی 5داستان ،معموالً به فضاسازی (مقدمهچینای و زمیناهساازی)
پرداخته میشود و مکان ،6زمان 7و شر ت نندگان 8توصیف و معرفی میشوند .قسمتهایی اه در گساترش عرضای داساتان
قرار میگیرند ،نعاندهندة ترتیب یا توالی زمانی 9رویدادها یا زنجیرة وقایع داستان نیستند و اجزای این قسمتها را میتوان تا
ضدودی ضر ت داد یا جابجا رد ،بدون آنکه در زنجیرة وقایع داستان خللی ایجاد شود .به طور لای ،قسامتهاای گساترش
طولی به «چه میشود» 10و قسمتهای گسترش عرضی به « چه هست» 11اختصاص دارد (فب.)1997 ،
همچنین گسترش طولی داستان زنجیرهای از موقعیتهاست و هر موقعیت اجزایی از قبیل زمان ،مکان و شار ت ننادگان
را داراست ه با تغییر در اجزای موقعیت یا خود موقعیت به طور لی ،نوعی عدم تداوم به وجود میآید (فب .)1997 ،در این
بررسی ،در اغلب ضکایا

زمان و مکان یا ذ ر نعده یا تا پایان ضکایا

مرتباً تغییر می نند؛ به این معنی ه در قسمتی از ضکایا

ثابت مانده است ،ولی شخصیتهاا در طاول داساتان

محوریت و مر زیت با یک شخصیت است و در قسامتی دیگار باا

شخصیت دیگر و این موضوع نعاندهندة تداوم و انقطاع در شخصیت مر زی داساتان اسات اه باین قسامتهاای مختلاف
داستان مرزبندی ایجاد می ند .خانزاده امیری ( ) 91:1379نیز از این شیوه استفاده رده است و در این باره ماینویساد« :مارز
میان موقعیتها ،ضضور مجدد شخصیت مر زی است ه عامل جدا نندة بخشهاست».
در بررسی ضاضر ،عالئم اختصاری «م»« ،ک»« ،و»« ،ن»« ،» « ،ا»« ،تاو» و«پ» باه ترتیاب ساازههاای مقدماه ،عامکش،
وا نش ،نتیجه ،تکگویی ،ارزیابی ،توصیف و پندواندرز را نعان میدهند؛ بارای مثاال در ضکایات شاماره ( 66مارغ زیارک)
مصراع های شمارة  17تا شمارة  32در گسترش طولی داستان قرار دارند .مصراعهای شامارة  17تاا شامارة  18مصاراعهاایی
هستند ه سازة عمکش را نعان میدهند؛ مصراعهای شمارة  9تا  32مصاراعهاایی هساتند اه بیاانگر ساازة وا انشاناد و

مصراعهای شمارة  23تا  ،32سازة نتیجه را نعان میدهند.
1

continuity and discontinuity
narrative
3
situation
4
storyline
5
non-storyline
6
location
7
time
8
participants
9
temporal order
10
?what happens
11
?what is
2
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یکاااای ماااارغ زیاااارک ز وتاااااه بااااامی

نظااار ااارد روزی باااه گساااترده دامااای

بسااااااان ره اهااااارمن پااااایچ پیچااااای

بااه ااردار نطعاای ،زخااون ساار فااامی

همااه پاایچ و تااابش ،عیااان گیاار و داری

هماااه نقاااش زیبااااش ،روشااان ظالمااای

باااه هااار داناااه ای قصاااه ای از فریبااای

باااه هااار ذره ناااوری ،ضااادیثی ز شاااامی

باااه پهلاااوش صااایاد نااااخوبرویااای

به عاتن ضریصای ،باه خاون تعانه اامی

ناااه عااااریش از دامااان آلاااوده اااردن

نااائش بااایم ننگااای ،ناااه پاااروای ناااامی

زمااااانی فعااااردی و گاااااهی شکسااااتی

گلاااااوی تاااااذروی و باااااال ضماااااامی

(م) از آن خدعاااه آگااااه شاااد مااارغ داناااا

بااااه صاااایاد داد از بلناااادی سااااالمی

(ک) بپرسااید ایاان منظاار جااانفاازا چیساات

ااااه دارد شااااکوه و صاااافای تمااااامی

بگفتاااا سااارایی اسااات آبااااد و ایمااان

فاااارود آی از بهاااار گعاااات و خراماااای

(و) خریاادار ملااک امااان شااو چااه ضاصاال

ز سااار گعاااتگیهاااای عمااار ضرامااای

بخندیاااد ااااین خاناااه نتاااوان خریااادن

ااه معااتی نااخ اساات و ناادارد دواماای

نماناااد باااه غیااار از پااار و اساااتخوانی

از آن ااو نهااد سااوی ایاان خانااه گااامی

نبناااادیم غیاااار از پاااار و اسااااتخوانی

نبخعاااایم چیاااازی ،نخااااواهیم واماااای

بااه دامااان و دساات تااو هاار قطاارة خااون

ماااارا داده اساااات از بالیاااای پیااااامی

(ن) فریب جهاان پختاه ارده اسات ماا را

تااااو آتااااش نگااااهدار از بهاااار خااااامی
(ص .)263

بنابراین مصراعهای شمارة  17تا شمارة  32توالی زمانی خاصی را نعان میدهند ه با جابجا ردن آنها انسجام داستان باه
هم میریزد .مصراع شمارة  1تا  16سازة مقدمه را در این ضکایت تعکیل میدهد ه با معرفی شخصیتهاا و مکاان ،زمیناه و
فضای داستان را معخم می ند .در این قسمت برای رعایت اختصار به توضیحا

و ارائۀ مثاالهاا ضامن تجزیاه و تحلیال

دادهها ا تفا میشود.
 -4تجزیه و تحلیل دادهها
در تجزیه و تحلیل ساخت الن دیوان پروین اعتصامی بر اساس الگوی وودباری -خاانزاده ،ساازههاای مقدماه ،عامکش،
وا نش ،نتیجه ،تکگویی ،ارزیابی ،توصایف و پندوانادرز باه دسات داده شادهاناد .در ساازة مقدماه ،باه توصایف و معرفای
شخصیتها و فضاسازی و ایجاد زمینه و بستر الزم برای شروع داستان پرداخته میشود و غالبااً ناوعی پایشدرآماد بار ساازة
عمکش تلقی میشود و شروع و گعایعی بر داستان است و ممکن است یک تا چندین بیت را شامل شاود و بعضااً نیاز باه
طور لی ذ ر نعود (مثال 1 :تا  12ضکایت داستانی شماره .)51
در سازة عمکش ،شخصیتهای داستان با گره یا معکلی مواجه می شاوند اه در اغلاب ضکایاا

در قالاب پرساش یاا

مسئلهای مطر شده است و این عمکش اغلب از نوع عمکش بیرونی است ،به این معنی ه درگیریهای شخصایت قصاه
با اشخاص و اطرافیان و به طور لیتر با عوامل پیرامونی و محیطی است و در سازة وا انش ،عکا العمال ،پاساخگاویی یاا
گرهگعایی مطر میشود ه توسط خود شخصیت درگیر با معکل یا گاره یاا دیگار شخصاتهاای دخیال در داساتان ارائاه
میشود .در اغلب ضکایا

عمکش و وا نش مطر شده در داستان در قالب پرسش و پاسخ میاان شخصایتهاا نماود یافتاه

است (مثال :مصراعهای  13تا  28ضکایت داستانی شماره .)21
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در این بررسی ،سازة نتیجه پایانبندی قصۀ وتاه مطار شاده در داساتان و بعضا ًا ضاصال و نتیجاۀ عامکش و وا انش
مطر شده در داستان است (مثال :مصراعهای  23تا  32از ضکایت داساتانی شاماره  .)66باه طاور لای در ساازة تاکگاویی
اندرزگونه ،شاعر سخنی از شخصیتی ذ ر رده ه به دو صور

در روساخت ضکایا

نعاان داده شاده اسات :الاف) شااعر

سخنی از شخصیتی خطاب به شخصیت یا شخصیتهای دیگری ذ ر رده است (ضکایت غیرداستانی شمارة  .)87ب) شااعر
سخنی از شخصیتی آورده است ه در آن به شخصیت دیگری خطاب نعده است (ضکایت غیرداستانی شمارة .)83
شاعر در دو قسمت از دیوان خود ه در نسخۀ مورد بررسی با عناوین «نوروز» و «سفر اشک» و به ترتیب باا شامارههاای
 136و  86در صفحا

 285و  129معخم شده اند ،تماماً به وصف و توصیف پدیده یا جریانی ،ضادثهای ،واقعاهای و غیاره

پرداخته و به تعریح و توضیح و بسط مختصا

و ویژگی های آن مبادر

قسمتها با آنچه یارمحمدی ( ) 1374در بررسی ساخت االن رباعیاا

ورزیده است ه در این بررسی به دلیل تعاابه ایان
خیاام باه دسات داده اسات ،از آن باه عناوان ساازه

«توصیف» یاد میشود.
همچنین در دو ضکایت داستانی ،پ

از سازة عمکش و قبل از وا نش ،بخعای گنجاناده شاده اه نعااندهنادة پایاان

عمکش و شروع یا بروز وا نش است و به نحوی معکل ،گره یا عمکش پیشآمده را ارزیابی می ند .مپانی زارع (:1381
 )2در تعریح الگوی لباو و والتسکی ( )1967ه در بررسی ساخت الن ضماسه رستم و سهراب فردوسی از آن استفاده ارده
است ،دربارة سازة ارزیابی مینویسد« :نعانه هایی ه رسیدن مرضله ضل معکل یا پایان عمکش را معخم می نند ،با عنوان
ارزیابی معخم میشوند .ارزیابی ،شنونده را برای مرضلۀ ضل معکل آماده می ند».
در سازة پندواندرز ،شاعر (راوی) خواننده را از فضای داستان خارج می ند و پندوانادرز مایدهاد .ساازة تاکگاویی در
ضکایا

غیرداستانی اربرد یافته است .در بررسی ضاضر ،مصراع هایی اه در ساازة پندوانادرز قارار مایگیرناد و بعضای از

مصراع هایی ه در سازة مقدمه به توصیف شخصیتها یا مکان و زمان و شرایط میپردازند ،معماوالً تاوالی زماانی خاصای را
نعان نمیدهند و همچنین جابجایی آنها (اغلب در ضیطۀ همان سازه) ،خللی در روند داستان به وجود نمیآورد .بنا براین ،این
دو قسمت گسترش عرضی داستان را و سازه های عمکش ،وا نش و نتیجه گسترش طولی داستان را نعان میدهند .ضکایاتِ
داستانی زیر (شماره  )51نمونهای از سازههای مقدمه ،عمکش ،وا نش و پندواندرز را به تصویر می عد.
باااه راهااای در سااالیمان دیاااد ماااوری

اااه باااا پاااای ملاااخ مااای ااارد زوری

بااه زضماات خااویش را هاار سو عاایدی

وز آن بااااار گااااران هاااار دم خمیاااادی

ز هرگاااااردی بااااارون افتاااااادی از راه

ز هااار باااادی پریااادی چاااون پر اااااه

چناااان در اااار خاااود یکرناااگ و یکااادل

ااااه ارآگاااااه اناااادر اااااار معااااکل

چناااااان بگرفتااااه راه سااااعی در پاااایش

جاز از خاویش

ه فارغ گعته از هار ا

(م) نااائش پاااروای از پاااای اوفتاااادن

ناااائش سااااودای ااااار از دساااات دادن

باااه تناادی گفاات ااای مسااکین نااادان

چرایاااای فاااااارغ از ملااااک ساااالیمان

مااارا در بارگااااه عااادل خاااوانهاسااات

بااه هاار خااوان سااعاد

میهمااانهاساات

بیااااا ز ایااان ره باااه قصااار پااااادشاهی

بخااور در ساافرة ماااا هاار چااه خااواهی

باااه خااار جهاال پااای خااویش مخااراش

بااااه راه نیااااکبختااااان آشناااااا بااااااش

آماااوز و هااام آرام

چو ما هم صبح خوشدل بااش و هام شاام

چااارا بایاااد چناااین خونااااابه خاااوردن

تمااااام عماااار خااااود را باااااار بااااردن

ره اساااات اینجااااا و مااااردم رهگذارنااااد

پااااایی گذارنااااد

ز مااااا هااام ععااار

مبااااادا باااار ساااار
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(ک) مکاااش بیهاااوده ایااان باااار گااارن را

میااااازار از باااارای جساااام جاااااان را

بگفااات از ساااور متااار گاااوی باااا ماااور

ااه مااوران را قناعاات خااوشتاار از سااور

چااااو اناااادر النااااۀ خااااود پاااااادشاهند

نااااااوال پادشاهاااااااان را نخواهنااااااد

باارو جااایی ااه جااای چاااره سااازی اساات

ااه مااا را از ساالیمان بااینیااازی اساات

نیفتاااد باااا سااای ماااا را سااار و اااار

ااه خااود هاام توشااه داریاام و هاام انبااار

باااه جاااای گااارم خاااود هساااتیم ایمااان

ز ساااااارمای دی و تاااااااراج بهماااااان

چااو مااا خااود خاااادم خویعاایم و مخاادوم

بااه ضکاام اا

نماایگااردیم محکااوم

مااارا امیاااد راضاااتهاسااات زیااان رناااج

ماان ایاان پااای ملااخ ناادهم بااه صااد گاانج

(و) مااارا یاااک داناااۀ پوسااایده خوشاااتر

ز دیهاااایم و خااااراج هفاااات عااااور

هماااااواره بایاااااد امکااااااری

ز ماااااور آماااااوز رسااااام بردبااااااری

ماااارو راهاااای ااااه پایاااات را ببندنااااد

مکااان ااااری اااه هعااایاران بخندناااد

گااااه تاااادبیر عاقاااال باااااش و بینااااا

ره امااااااااروز را مسااااااااپار فااااااااردا

بکاااااوش انااااادر بهاااااار زنااااادگانی

اااااه شااااد پیرایااااۀ پیااااری جااااوانی

ضساااب خااود نااه اام گیاار و نااه افاازون

مناااه پاااای از گلااایم خاااویش بیااارون

اگااار زیااان شاااهد وتاااه داری انگعااات

نکوبااد هاایچ دسااتی باار ساار

معاات

چاااه در اااار و چاااه در اااار آزماااودن

نبایاااد جاااز باااه خاااود محتااااج باااودن

(پ) هر آن موری ه زیر پای زوری اسات

سلیمانی اسات انادر شاکل ماوری اسات

گااااار

(ص .)195
همچنان ه از ضکایت فوو قابلتعخیم است ،سازههای مقدمه و پندواندرز گسترش عرضی داستان را نعان مایدهناد و
جابجایی اغلب مصراعها در این سازهها ،خللی در روند وقایع داستان ایجاد نمی نند .سازههای پندواندرز در بررسای ضاضار،
از ضیث تعداد ابیا

و تعداد سازه ها میزان باالتری دارد و این موضوع را میتوان نعاندهنادة اهمیات اساسای ایان ساازه در

لیت ضکایا  ،هدف اصلی شاعر از بیان آنها و ماهیت تعلیمی دیوان پروین اعتصامی دانست.
برای رعایت اختصار ،در ادامۀ این قسمت طر

لی بافتار دیوان پروین اعتصامی ،تعداد و درصد سازههاا و مصاراعهاای

آنها در ل دیوان و طر های موجود در بافتار آن در جدولهای ( )1-4تا ( )5-4ارائه شدهاند.
(در جدول زیر برای رعایت اختصار ضدا ثر دو نمونه از هر طر ارائه میشود و طر

امل و لی بافتاار دیاوان پاروین

اعتصامی در جدول ضمیمه شماره یک نعان داده میشود).
جدول  -1-4طرح کلی بافتار دیوان پروین اعتصامی
شماره

ابیا

سازهها

سازهها

حکایات داستانی
1

مکو

)(1-2) (3-30) (31-58

2

مکو

)(1) (2-18) (19-64

51

مکوپ

) (1-12) (13-28) (29-44) (45-60

52

مکوپ

)(1-2) (3-30) (31-56) (57-76

64

مکونپ

) (1) (2-42) (43-64) (65-68) (69-78
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65

مکونپ

) (1) (2-6) (7-10) (11-34) (35-36

66

مکون

) (1-16) (17-18) (19-22) (23-32

67

مکون

) (1) (2-4) (5-20) (21-24

68

مکوکوپ

) (1-2) (3-4) (5-6) (7-16) (17-30) (31-44

69

مکوکوپ

)(1-52) (53-55) (56-82) (83-100) (101-126
)(127-156

70

پمکوپ

) (1-46) (47-50) (51) (52-56) (57-62

71

کوپ

) (1) (2-4) (5-80

72

مکوکوکو

)(1-2) (3-6) (7-14) (15-26) (27-34) (35-40
)(41-96

73

مکوکونپ

)(1-26) (27-30) (31-48) (49-50) (51-54
)(55-66) (67-80

74

مکونکوکون

)(1-14) (15-26) (27-66) (67-90) (91-92
)(93-94) (95-106) (107-110) (111-124

75

مکونکونپ

)(1) (2-28) (29-36) (37-46) (47-58) (59-62
)(63-68) (69-76

76

مکونمکوپ

)(1-2) (3-6) (7-8) (9-10) (11-12) (13-22
)(23-26) (27-36

77

مکووپ

) (1-2) (3-4) (5-6) (7-10) (11-16

78

مکاو

) (1-2) (3-8) (9-10) (11-74

79

مکونکاون

)(1-2) (3-54) (55-70) (71-74) (75-110
)(111-116) (117-120) (121-138

80

مکوکوکوکوکوکو

)(1-2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11
)(12) (13) (14-46
حکایات غیرداستانی

81

(تکگویی اندرزگونه)

)(1-38

82

) (1-42

83

) (1-26

88

پ

) (1-34) (35-36

89

پ

) (1-2) (3-68
غیرحکایات

90

پ

) (1-14

91

پ

) (1-22

128

تو (توصیف)

) (1-13

129

تو

) (1-17

جداول زیر تعداد و درصد مصراعهای سازههای جستجوشده را نعان میدهد.

 / 26فنون ادبی ،سال دهم ،شماره ( ،3پیاپی  )24پاییز 1397

جدولِ  -2-4تعداد و درصد مصراعهای سازهها در دیوان پروین اعتصامی
سازهها

تعداد مصراعها در کل دیوان

درصد

مقدمه

450

6/59

عمکش

1089

15/96

وا نش

2027

29/70

نتیجه

132

1/93

تکگویی

360

5/28

ارزیابی

8

0/12

توصیف

30

0/44

پندواندرز

2728

39/97

جمع

6824

100

همچنان ه در جدول فوو معاهده میشود ،سازههای پندواندرز ،وا نش ،عمکش ،مقدمه ،تکگویی ،نتیجاه ،توصایف و
ارزیابی به ترتیب از ضیث تعداد مصراعها بیعترین مقادیر را در ل دیوان پروین اعتصامی شامل مایشاوند .از مجماوع 6824
مصراع ل دیوان 2728 ،مصراع ،یعنی 39/97درصد از ل مصراعها به سازة پندواندرز اختصاص یافتاه اسات .بناابراین ،ایان
سازه در ضکایا

داستانی ،غیرداستانی و ل ضکایا

بیعترین تعداد مصراعها را دارد ه این موضوع خاود ضاا ی از ماهیات

تعلیمی این دیوان و محوریت سازة پندواندرز در ساخت الن این اثر ادبی است.
جدولِ  -3-4تعداد و درصد سازهها در دیوان پروین اعتصامی
سازهها

تعداد در کل دیوان

درصد

مقدمه

80

19/56

عمکش

95

23/23

وا نش

96

23/47

نتیجه

12

2/93

تکگویی

9

2/20

ارزیابی

2

0/49

توصیف

2

0/49

پندواندرز

113

27/63

جمع

409

100

همچنانکه در جدول فوو آمده است ،از مجموع  409سازة بهدستآمده از بررسای ال دیاوان 113 ،ساازه ،یعنای 27/63
درصد از ل سازهها به سازة پندواندرز اختصاص یافته است .پ

از سازة پندواندرز ،سازههای وا نش و عمکش ،تقریبا باه

طور مساوی نسبت به دیگر سازهها به میزان بیعتری اربرد یافتهاند .پ

از این دو سازه ،سازههای مقدمه ،نتیجه و تاکگاویی
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به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند و بعد از اینها ،سازههای توصیف و ارزیابی به یک میزان به ار رفتهاند .بنا باراین ساازة
پندواندرز در میان دیگر سازهها بیعترین امکان وقوع را داشته و همچنانکه ذ ر شد ،ایان موضاوع مباین اهمیات و محوریات
سازة پندواندرز و ماهیت تعلیمی دیوان پروین اعتصامی است.
جدول  -4-4طرحهای اصلی موجود در بافتار حکایاتِ داستانی
شماره طرح

سازهها

تعداد حکایات داستانی

درصد

1

مکو

50

62/5

2

مکوپ

13

16/25

افزون بر دو طر اصلی فوو ،چهارده طر دیگر نیز به دست داده شده است ه سه طر آن هار ادام در دو ضکایات و
 2/5درصد از ل ضکایا

داستانی و یازده طر آن هر دام در یک ضکایت و  1/25درصد از ل ضکایا

داستانی معااهده

شده است ه سه طر نخست شامل طار هاای (م ک و ن پ)( ،م ک و ن)( ،م ک و ک و پ) و یاازده طار دیگار شاامل
طر های (م ک و ک و ک و)( ،م ک و ک و ن پ)( ،م ک و ن ک و ک و ن)( ،م ک و ن ک و ن پ)( ،م ک و ن م ک و پ)،
(ک و پ)( ،پ م ک و پ)( ،م ک و و پ)( ،م ک ا و)( ،م ک و ن ک ا ون) و (م ک و ک و ک و ک و ک و ک و) اسااات .از
آنجا ه چهارده طر مذ ور ،هر دام در تعداد محدودی از ضکایا

(یک تا دو ضکایت) به ار رفتهاند ،در ایان بررسای باه

این طر ها ،طر های فرعی اطالو میشود.
جدولِ  -5-4طرحهای موجود در بافتار حکایاتِ غیرداستانی
شماره طرح

سازهها

تعداد حکایات غیرداستانی

درصد

7

77/8

2

22/2

1
2

پ

در ضکایا ِ غیرداستانی ،بر اساس نوع و ترتیب وقوع سازهها در بافتار ضکایا
یعنی  77/8درصد از ل ضکایا

دو طر بهدستآمده است ه  7ضکایت،

غیرداستانی در قالب طر شمارة ( )1تبلور یافتهاند .در این طر ضکایا

اندرزگونه است .طر دوم در دو ضکایت ،یعنی 22/2درصد از ل ضکایا

غیرداستانی معاهده شده است ه در این طر به

ترتیب از سازههای تکگویی و پندواندرز استفاده شده است .بنابر این در اغلب ضکایا
اندرزگونه به ارائۀ طریق پرداخته است و این طر  ،طر غالب در ضکایا
نوع ضکایا

شامل تاکگاویی

غیرداستانی ،شاعر با ذ ر تاکگاویی

غیرداستانی تلقی میشود وچارچوب فکاری ایان

به طور لی در قالب این طر تبلور یافته است.

نتیجه
در این قسمت ابتدا سؤالهای تحقیق میآید و در ادامه به هر دام از این سؤاال

به طور جداگانه پاسخ داده میشود:

 -1آیا سطح الن دیوان پروین اعتصامی در قالب الگوی وودبری-خانزاده قابلبررسی است؟
 -2وقوع هر سازه از این الگو در سطح الن دیوان پروین اعتصامی به طور لی به چه میزان به ار رفته و پر ااربردترین
آنها دام است؟
 -3ساخت الن دیوان پروین اعتصامی بطور لی با دام طر از الگوی وودبری-خانزاده انطبااو و همخاوانی بیعاتری
نعان میدهد؟
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 -4چه طر هایی در ساخت الن دیوان پروین اعتصامی قابلتعخیماند و پر اربردترین آنها داماند؟
توضیحا

و پاسخهای مربوط به سؤالهای فوو به ترتیب و به طور جداگانه به صور

زیر ارائه میشود:

 .1به طور لی ،ساخت الن دیوان پروین اعتصامی بر اساس الگاویِ وودباری  -خاانزاده قابالبررسای اسات .الگاوی
بهدستآمده بر اساس بررسی دیوان پروین اعتصامی از جها

زیر با الگوی وودبری  -خانزاده متفاو

است .ساازة «مقدماه»

در الگوی مذ ور به دو سازة «مقدمه» و «تکگویی» تفکیک شده است .در الگوی وودبری -خانزاده سازة مقدمه در برخای از
ضکایا

داستانی و تمامی ضکایا

سازة تک گویی در تمامی ضکایا

غیرداستانی اربرد یافته ه در بررسی ضاضر ،سازة مقدماه فقاط در ضکایاا

داساتانی و

غیرداستانی به ار گرفته شدهاند .همچنین در این بررسی ،ساخت الن برخای از ضکایاا

غیرداستانی تنها از یک سازة «تکگویی اندرزگونه» تعکیل شاده اسات .ساازة نتیجاه در الگاوی ماذ ور ،پایاان قصاۀ وتااه
مطر شده در داستان است .همچنین ،این سازه بعضاً ضاصل و نتیجۀ عمکش و وا نش داستان است .سازة عامکش اه در
الگوی مذ ور اغلب از نوع درونی است ،در بررسی ضاضر ،بیعاتر از ناوع بیرونای اسات .ضاداقل ساازههاای سااخت االن
ضکایا

داستانی در الگوی مذ ور ،سه سازة عمکش ،وا نش و نتیجه اسات اه در بررسای ضاضار دو ساازة عامکش و

وا نش ،اصلی تلقی میشوند .تکرار سازهها در این بررسی ،از دیگر وجوه این تمایزند .بجاز ماوارد فاوو ،تماامی ساازههاای
الگوی وودبری -خانزاده با الگوی بهدستآمده در این مقاله یکسان است.
 .2همچنان ه در جدولهای ( )2-4و ( )3-4آمده است ،از مجموع  6824مصراع بررسیشاده در تحقیاق ضاضار2728 ،
مصراع ،یعنی  39/97درصد از ل مصراعها باه ساازة پندوانادرز اختصااص یافتاه اسات و همچناین از مجماوع  409ساازة
بهدستآمده 113 ،سازه یعنی  27/63درصد از ل سازهها به این سازه تعلق دارد .بنابراین ،سازة پندوانادرز ،ساازة محاوری و
اساسی در دیوان پروین اعتصامی است .از لحاظ تعداد مصراعها ،سازههای پندواندرز ،وا نش ،عمکش ،مقدماه ،تاکگاویی،
نتیجه ،توصیف و ارزیابی به ترتیب بیعترین تعداد مصراعها را به خود اختصاص دادهاناد .همچناین از لحااظ میازان و تعاداد
سازهها در ل ضکایا  ،سازههای پندواندرز ،وا نش ،عمکش ،مقدمه ،نتیجه و تک گویی به ترتیب بیعترین تعداد را دارند و
سازههای توصیف و ارزیابی بعد از سازههای فوو قرار میگیرند و به یک میزان اربرد یافتهاند.
 .3همچنان ه در جداول ( )4-4و ( )5-4و توضیحا
طر های فرعی ضکایا

مربوط به آنها آمده است ،دو طر (م ک و ن)( ،م ک و ن پ) از

داستانی ،منطبق بر طر «الف» از الگوی وودبری -خانزاده است و دیگار طار هاای ارائاهشاده در

الگوی مذ ور معاهده نعده است.
 .4بر اساس نوع و ترتیب وقوع سازه ها ،دو طر اصلی و چهارده طر فرعی در ضکایا

داستانی و دو طر در ضکایا

غیرداستانی به دست داده شده است .طر های مذ ور در جداول ( )4-4و ( )5-4ارائه شادهاناد .چنانکاه در جاداول ماذ ور
معاهده میشود ،طر های شمارة یک از ضکایا

داستانی و غیرداستانی ،طر های غالب در این بررسی هستند؛ به این معنای

ه در  50ضکایت از  80ضکایت داستانی ،یعنی  62/5درصد از این ضکایا  ،شاعر باا ذ ار مقدماهای باه طار

عامکش و

وا نعی پرداخته است .همچنین در  7ضکایت از  9ضکایت غیرداستانی ،یعنی  77/8درصد از ل این نوع ضکایا  ،شااعر باه
ذ ر تک گویی اندرزگونه پرداخته است .چنانکه پیعتر اشاره شد ،در ضکایا

داستانی ،عاالوه بار دو طار اصالی 14 ،طار

فرعی بهدستآمده ه سه طر آن هر دام در دو ضکایت و  2/5درصد از ل ضکایا
یک ضکایت و  1/25درصد از ل ضکایا

داستانی و یازده طر آن هر ادام در

داستانی معاهده شده است ه سه طر نخست شامل طار هاای (م ک و ن پ)،

(م ک و ن)( ،م ک و ک و پ) و یازده طر دیگر شامل طر هاای (م ک و ک و ک و)( ،م ک و ک و ن پ)( ،م ک و ن ک و
ک و ن)( ،م ک و ن ک و ن پ)( ،م ک و ن م ک و پ)( ،ک و پ)( ،پ م ک و پ)( ،م ک و و پ)( ،م ک ا و)( ،م ک و ن
ک ا ون) و (م ک و ک و ک و ک و ک و ک و) است.

بررسی ساخت الن (چارچوب فکری) دیوان پروین اعتصامی بر اساس رویکرد زبانشناختی صورتگرا 29 /

بررسی ضاضر نعاندهندة به ارگیری الگویی زبانشناختی در مطالعۀ ادبیا

به طور لی و ادبیا

تعلیمی منظوم فارسی به

طور اخم است و ضمن اینکه اربرد زبانشناسی را در تجزیه و تحلیل متون ادبی نعان میدهد ،برداشتهای ااربردی زیار
را نیز در پی دارد:
از نتایج بهدستآمده از تحقیقاتی از این قبیل ،میتوان در زمینۀ ترجمه استفاده رد .به نظر یارمحمادی ( )1374بازساازی
گفتمان زبان مبدأ در زبان مقصد بخعی از فرآیند ترجمه است ه باید به چارچوب گفتمان و متن در دو زباان مبادأ و مقصاد
در این فرآیند توجه شود .همچنین ضسینی ( )141:1379در این باره مینویسد:
« ...مترجم با یافتن ساخت الن اثر هنری و شناختن چارچوب لی آن میتواند ابتدا گفتمان زبان مبدأ را در زباان مقصاد
بازسازی نماید و سپ

آن را در قالب نحو و واژگان زبان مقصد ارائه ند».

دیگر اربرد انجام چنین تحقیقاتی را میتوان در زمینۀ تدری
آثار ادبی میتواند مدرس را در امر تدری

دانست .آشنایی با یافتههای زبانشناسی و ویژگیهای زبانی

و تفهیم یاری ند .خانزاده امیری ( )101:1379در این باره مینویسد:

«اگر به سبک شناسی به عنوان یک موضوع نگاه نیم ،آنگاه ابزار مدرس ادبیا  ،پرداختن به زباان و ادبیاا

اسات و اگار

سبکشناسی را رشته بدانیم ،آنگاه پژوهعگر ادبی باید در معرض آموزش زبانشناسی ،نه تنها از نظر آشانایی باا قسامتهاای
مختلف آن ،بلکه برای اطالع یافتن از نظریههای مختلف این علم و میزان اربردی باودن آنهاا در پاژوهش ادبای قارار گیارد.
بنابرین در ضالت اول ،زبانشناسی به آموزش بهتر ادبیا

مک می ند و در ضالت دوم ،آموزش زبانشناسی در ناار ادبیاا

سبب ارتقای بضاعت علمی در زمینۀ نقد و تحلیل ادبی میشود».
بررسیهایی از این قبیل به سبکشناسی زبانشناختی نظم فارسی ،شناخت سبک دوره ،سبک یک اثر منفرد یا ضتای سابک
شاعر مک می ند .همچنین انجام چنین مطالعاتی را عالوه برآثار منظوم در آثار منثور ادبی نیز میتوان انجام داد.
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