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  چكيده
حليل گفتمان است كه به بررسي زبان در سطح جملـه و  اي از ت  شناسي متن شاخه  زبان

رويكردهاي مختلفي براي تشخيص ساختار درونـي متـون و   . پردازد  فراتر از جمله مي
مايكـل   مسـئله  حـل  ها رويكرد  ها ارائه شده كه يكي از آن چگونگي توليد و درك آن

در . و ارزيابي ، موقعيت، مسئله، پاسخ :اين رويكرد داراي چهار ركن است. هوي است
شناسي متن، اين رويكرد توضـيح    با استفاده از زبان ،سعي بر آن است تا ،تحقيق حاضر

ه چـ  تـا هاي ايراني   ها پاسخ داده شود كه ساختار متن سرمقالة روزنامه  و به اين پرسش
تـوان ميـزان انتظـار      و چگونه مـي  است پذير عميمت بر اساس الگوي مايكل هوي  ميزان

بر ايـن اسـاس، در   . ن را توسط خوانندگان با استفاده از اين الگو مشخص كردوقايع آ
 دوهـاي ايرانـي از     هاي روزنامـه )سخن سردبير(   متن سرمقاله 20تحقيق حاضر، تعداد 

تحليـل  . اسـت شـده  ، انتخاب و بررسـي  يزدآفتاب و  اعتماد ،روزنامة سراسري كشور
هـاي    متن روزنامهتوليد امر است كه ساختار  ها بر اساس اين رويكرد حاكي از اين  داده

موقعيت، عني ي مايكل هوي مسئلة حل الگوي  چهار ركن با حد زيادي تا شده بررسي
با استفاده از اين الگـو ميـزان انتظـار و ضـريب      و است منطبق مسئله، پاسخ و ارزيابي

   .شود  ميشخص شده به خواننده م عرضهتر متن روايي   بيني و درنتيجه درك سريع  پيش
  .ساختار متن ،مسئله  ان، الگوي حلشناسي متن، تحليل گفتم  زبان :ها واژهكليد

                                                                                                 

  )نويسندة مسئول( شناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات تهران  دكتراي زبانآموختة  دانش *
j.khanjani@srbiau.ac.ir  

  مدرس تهران شناسي همگاني، دانشگاه تربيت  دانشيار گروه زبان **
  5/7/1391: ، تاريخ پذيرش20/5/1391: تاريخ دريافت



 ...هاي ايراني   هاي روزنامه  ساختار متن سرمقاله   16

  1391 مستاندوم، پاييز و زشمارة سوم، سال ، شناخت زبان

  مقدمه. 1
هاي گفتاري و نوشتاري از موضوعاتي بوده اسـت    در ادوار تاريخ بشر، مطالعة زبان از جنبه

... شناسان و   شناسان، مردم  شناسان، زبان  هاي گوناگون اعم از فالسفه، روان  كه محققان رشته
گران متن را بـه خـود     شناسان و تحليل  شناسان، عصب  زيست ،هاي اخير  خصوص در دهه به

  ).1: 1385، زاده  آقاگل( مشغول كرده است
 »كـالم   تحليـل «يـا   »گفتمـان   تحليـل «مطالعة واحدهاي زبان در سطح باالتر از جملـه را  

متني است كه به صـورت گفتـاري يـا     جمله ،در اين تعريف ).Fasold, 1990: 65( نامند  مي
آن شاخه از تحليل گفتمان را كه بر مطالعات متون نوشـتاري تأكيـد   . رود  كار مي بهنوشتاري 

در . نامنـد   شناسـي مـتن مـي     تر با انسجام ساختاري متن سر و كـار دارد زبـان   كند و بيش  مي
شـود؟ سـازمان     يد مـي مسئلة اصلي اين است كه متن چيست؟ چگونه تول ،شناسي متن  زبان

  ؟كردتوان آن را درك   دروني متن چگونه است؟ و چگونه مي
  
  بيان مسئله 1.1

چه اهميت دارد اين است كه متن تا چه حـد بـا تفكـر     در زمينة تجزيه و تحليل گفتمان آن
اگر شخصي كالمي را به صـورت مـتن    ،نويسنده يا گوينده در ارتباط است؟ به اين ترتيب

مورد نظر، حاالت خواننده يـا شـنونده،    ةگو يا نوشتو ايد از موضوع مورد گفتارائه دهد، ب
  . شناخت و ارزيابي درستي داشته باشد تا در انتقال پيام خود دچار مشكل نشود

  
  انگيزة پژوهش 2.1

. كنـد  ميتحليل متون روايي در اين رويكرد به درك چگونگي رشد خالقيت خواننده كمك 
تواند در قالب رويكـرد   ميركان دخيل در درك و آفرينش متون روايي رو، شناسايي ا ايناز 

باره، سؤال قابل طرح كه انگيزة پژوهش حاضـر محسـوب    ايندر . صورت گيرد مسئله حل 
فرهنگـي چگونـه توليـد و    ــ   شود اين است كه متون روايي در درون گفتمان اجتمـاعي   مي

  . شوند  تفسير مي
  
  پژوهشهاي   ها و فرضيه  پرسش 3.1

  :هاي پژوهش حاضر به قرار زير است  پرسش
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تا چه حد به متون  )Michel Hoey( و درك متن مايكل هوي ،الگوي توصيف، توليد .1
  است؟ پذير تعميمهاي ايراني   روزنامه

شده به خواننده و ميزان درك خواننده  عرضهتوان ميزان انتظار وقايع متون   چگونه مي .2
  الگو مشخص كرد؟ را با استفاده از اين

  :توان به شرح زير معرفي كرد  هاي پژوهش را مي  شده، فرضيه مطرحهاي   بر اساس پرسش
ها   فرايند خواندن و نوشتن متون روزنامه ،مايكل هوي مسئله حل الگوي  با استفاده از .1
بـه متـون   ايـن الگـو   ؛ پس شود  بر اساس مبناي مشترك فرهنگي سازماندهي و تعبير مينيز 

  . است پذير تعميمها   روزنامه
تر خواهد  ميزان درك و فهم خوانندگان از مطلب بهتر و بيش ،كارگيري اين الگو بهبا  .2

  . دشو ميشده مشخص  عرضهبيني از متون   شد و ميزان انتظار وقايع و ضريب پيش
  

  پيشينة پژوهش. 2
البتـه  . كنـيم   مقاله آغاز مي هاي ايراني مرتبط با موضوع  پيشينة پژوهش را با گزارش پژوهش

اشاره به اين نكته ضروري است كه تحليل متون روايي با استفاده از اين رويكـرد در ايـران   
  . پيشينة چنداني ندارد

  
  مطالعات ايراني 1.2

عنـوان   بـا اي  به مقالـه را  شناسي رايج و انتقادي گفتمانبخش سيزدهم  ،)1383(يارمحمدي 
براي زبان دو سـاخت   ،به اعتقاد او. اختصاص داده است» علميهاي گفتمان نوشتة  ويژگي«

  1.ساخت كالن يا بافتاري و ساخت خرد :توان قائل شد مي
يارمحمدي به موضوعاتي همچون عملكردهاي زبـان و عوامـل انسـجام،     ،در اين مقاله

ان و و واژگ) خبرـ  مبتدا( گري بيانـ  درصد ميزان قطعيت در متون فارسي، ارتباط آغازگري
  .پردازد گفتمان مي

پردازد و به  به مسئلة درك متن مي» ارچوب فكريهچ«يارمحمدي در بخشي تحت عنوان 
شدن مفاهيم  معنادارو چگونگي  )background knowledge( »دانش تجربي«يا» اي دانش زمينه«

بـا   بدين صورت كه ما در زندگي خود براي فهم مطالب جديد از آشنايي قبلي. كند اشاره مي
اين آشنايي قبلي با مسائل مختلف را به معرفـت  . گيريم هاي موضوع مورد نظر بهره مي زمينه
  .كنيم تعريف مي ،ندا نزديككه داراي ارتباط  ،اي از مفاهيم اي تعبير و آن را به مجموعه زمينه
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 Problem Solution( »در تحليـل مـتن   مسـئله  حل الگوي «در مقالة ) 2004( زاده  قاگلآ

Pattern in Text Analysis(  مسئله حل ويژه الگوي  بهبه مشكالت تحليل گفتمان نوشتاري و 
او به رويكردهاي متعددي از جمله رويكرد هاليدي و حسن،  ،در اين بررسي. كند  اشاره مي

 مسـئله  حـل  و رويكـرد   ،رويكرد پردازشي ون دايك، رويكرد كاربردي دوبوگراند و درسلر
  . ردمايكل هوي اشاره دا

چگونـه توليـد و تفسـير     و مـتن چيسـت   اين رويكردها سعي دارند به سؤاالتي از قبيلِ
  . شود؟ پاسخ دهند  مي

 خـاص فرايندهاي خواندن و نوشـتن بـر پايـة الگوهـاي      ،بر طبق رويكرد مايكل هوي
او معتقد است در هر متني بين نويسنده و . شوند  فرهنگي بين نويسنده و خواننده ساخته مي

  . ننده تعاملي وجود دارد و خواننده انتظار دارد كه نويسنده به سؤاالتش پاسخ دهدخوا
مايكـل   مسـئله  حل  جامع و سادة توان از روش  گيرد كه مي  مي   زاده در پايان نتيجه  آقاگل

  . هوي براي تجزيه و تحليل كلية متون از جمله متون روايي و غير روايي استفاده كرد
ــل ــيزاده و اف  آقاگ ــه) 1383( خم ــوان   در مقال ــان«اي تحــت عن ــتن و   زب ــي م شناس

يعنـي   ،مايكل هوي شامل سه ركن اصـلي  مسئلة حل الگوي : گويند  مي» رويكردهاي آن
هوي دربـارة الگوهـاي   . است» موقعيت«و يك عنصر اختياري  ،و ارزيابي ،مسئله، پاسخ

 )general-particular pattern( همگـاني ــ   الگـوي خـاص  و  )matching patterns( تطبيقي
  . كند  را دربارة گفتمان پيشنهاد مي مسئله  حل گويد اما به طور اخص مدل   سخن مي

شـناختي سـاختار مـتن      تحليل زبـان «عنوان  بااي   در مقاله ،)1386(زاده و ممسني   گل  آقا
دربارة ابتدا به نظريات هوي  ،»مايكل هوي مسئلة حل ارچوب الگوي هروايي تنگسير در چ

كند زيربناي مشترك ارتباطي همة متون را كشـف    كه هوي تالش مي د و ايننمتن اشاره دار
واقع  درنيست كه همة متون و  مسئله حل كند و معتقد است كه اين زيربنا چيزي جز فرايند 

كه همان مسئله  ،را مسئله حل سپس اركان الگوي . ندا گران موجود در متن به دنبال آن  تعامل
  .كنند مي به تفصيل بررسي ،پاسخ است و

  
  مطالعات غيرايراني 2.2

 Advances in Written( »پيشرفت در تحليـل مـتن نوشـتاري   «اي با عنوان   كولتارد در مقاله

Text Analysis( تمـامي   :پردازد و اعتقاد دارد كه  ها مي به ارزيابي متون بر اساس ساختار آن
جـاي تعجـب نيسـت كـه      ،و بنـابراين  انـد  توصـيفي اول شناسي در درجـة    هاي زبان  شاخه
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بـه توصـيف    ،به عبارت ديگر ،چه وجود دارد يا شناسي متن كار خود را به توصيف آن    زبان
  ).Coultard, 1994: 1( شدة متداول بپردازد منتشرمتون موجود و 

بيم كـه بـا   سازد تـا اصـولي را بيـا     بررسي روند ارتباط نويسنده و خواننده ما را قادر مي
. ها بدانيم  متون را ارزيابي كنيم و بعضي از متون موجود را برتر از ديگر متن ها استفاده از آن

تواند حتي يك   اي نمي  واقع هيچ نويسندهدرشوند و   متون براي مخاطبان خاصي طراحي مي
هـايي    هنظر گرفتن خوانندة فرضي بنويسد و تقريباً تمام جمالت داراي نشـان  درجمله بدون 

 ،دهد تا از اين خوانندة فرضـي   كه به خوانندة واقعي امكان مي اند دربارة اين مخاطب فرضي
برخـي از  همـه،  با ايـن  . تصويري كلي در ذهن بسازد ،كه با او در اين مقوله مشترك است

ها در هر جمله يا بند نتوانسته اسـت بـراي    كنند چون نويسندة آن  متون ايجاد سردرگمي مي
  ).ibid: 5( نظر داشته باشد درخود خوانندة فرضي ثابتي را متن 

اگر مـتن چهـار    ،به طوري كه كرد؛توان متون را ارزيابي   مي مسئله حل بر اساس الگوي 
خواننده را با خود تـا   ،و ارزيابي را داشته باشد ،عنصر اصلي يعني موقعيت، مسئله، راه حل

هريك از اين اجزا ممكن است دوباره اين سـاختار  كه در درون  ضمن اين ؛برد  پايان متن مي
هاي علمـي و تحقيقـاتي چهـار      حتي در نوشته. كند  تر مي  متن تكرار شود كه متن را پيچيده

 : گونه با محتواي اين متون تطبيق داد اينتوان   را مي مسئله حل عنصر 
  .ة تحقيق استهمان پيشين :موقعيت
  .محقق در ذهن دارد و قرار است مورد توجه قرار دهد هايي كه  فرضيهسؤاالت يا  :مسئله
   .است هاي محقق به سؤاالت فوق  پاسخ :حل  راه

آيا به سؤاالت تحقيـق   ،به سخن ديگر ،اند يا نه و  ها تأئيد شده  آيا فرضيه كه اين: ارزيابي
چـه   كـه  تحقيـق و ايـن   گيـريِ   و نيـز قسـمت نتيجـه   . پاسخ مناسب داده شده است يـا نـه  

  .اوردهايي داشته و چه كارهاي ديگري بايد انجام شوددست
بينـي    به مقولة پيش ،»متون تفسيريبيني در  پيشهاي  مقوله«اي با عنوان   در مقاله ،ستادر

بينـي متـأثر از دو     رويكرد او در مقولـة پـيش  . پردازد  در متون توسط نويسنده و خواننده مي
  :فرضية اساسي است

كـه   انـد  فعالكننده در آن  شركتچرا كه دو  اند تعامليتاري متون متون نوش: فرضية اول
كند تا يكـي    ضرورت ايجاب مي ،در متون نوشتاري. يكي نويسنده و ديگري خواننده است

 موجـب  در مرحلـة نوشـتن حاضـر باشـند و همـين امـر      ) خواننـده يا  نويسنده( از اين دو
  .شود  شدن تعامل براي هر دو طرف مي دشوار
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 چـه  كه خود را از آن آيد موافق است مگر اين  چه در متن مي نويسنده با آن: دومفرضية 

  ).Tadros, 1994: 69( اي جدا كند  نويسد به گونه  مي
پايشگري بافتي و تعبيـر  : هاي ارجاع  ارچوبهچ« اي با عنوان   در مقاله ،كاترين اموت
فرازباني متون روايي تأكيد  بافتبارة بر اهميت ساختارهاي ذهني در ،»در گفتمان روايي

تـوان    هـاي متـون روايـي را نمـي      ويژگي: دهد  گونه توضيح مي اينباره  ايناو در . كند  مي
كنـد تـا فـرض كنـيم كـه        مـي  مدل شناختي ما را ملزم. كرد بدون مدل شناختي بررسي

ايـن سـاختارهاي ذهنـي بـه     . انـد   بندي شـده   اطالعات بر اساس ساختارهاي ذهني طبقه
سـاختارهاي  . ، تعبير كنـد اند كه فاقد مرجع ،دهد تا ضماير را  خوانندة متن روايي امكان مي

روايي  كند تا جهاني خيالي بيافريند و براساس آن متن  ذهني همچنين به خواننده كمك مي
ساختارهاي دانـش  «: اند  ساختارهاي ذهني دو گونه .)Emot, 1994: 157( را پردازش كند

» ساختارهاي ذهني مخـتص مـتن  « و) general knowledge mental structures( »عمومي
)text specific mental structures( . اولي عبارت است از اطالعاتي كه ما با خود براي تعبير

دهد و بدين   شود كه متن در اختيار ما قرار مي  آوريم و دومي از اطالعاتي ساخته مي  متن مي
  .)ibid: 159( و گفتمان اهميت خاصي داردگر متن   سبب براي تحليل

خـواهيم    وقتي مي :گويد  مي ،»در درك گفتمان   استنباط«اي با عنوان   در مقاله ،مارتا شيرو
تركيبـي از عوامـل مختلـف در تعبيـر      ،قسمتي از گفتمان را به صورت پيوسته تعبيـر كنـيم  

زبان امكان . كار دشواري است ديگر كردن اين عوامل از يك جداكنند كه   گفتمان دخالت مي
هـاي    بيان كامالً صريح مطالب را همواره در اختيار ندارد، بنابراين خواننـده بايـد از توانـايي   

خواننده بايد بر اين بـاور باشـد     كه ضمن اين. ديگر براي درك مقصود نويسنده استفاده كند
منـد بـه    اي هـدف   شـيوه و منسـجم اسـت و بـه     ،دار  فهـم، معنـي   قابلروي او  كه متن پيشِ

اهداف مختلف در خواندن سـبب  ). Shiro, 1994: 176( هاي قبل و بعد مرتبط است  قسمت
اگر فرد در مقاطع مختلف  ،هاي مختلف از يك متن داشته باشيم، بنابراين  شود تا برداشت  مي

ر خواننده اگ ،حتي. تعابير او از متن متفاوت خواهد بود ،و با اهداف مختلف متني را بخواند
با يك هدف و در دو مقطع مختلف متني را بخواند، خوانش دوم درست مانند اولي نخواهد 

ها دربارة متن و برداشت از قسـمت    بيني  انتظارات او در اين مرحله تعادل بين پيش زيرابود، 
واقـع   در. استنباط يعني ارتباط معنـايي فراتـر از جملـه   ). ibid: 177( دهد  پيشين را تغيير مي

هاي ديگر در مـتن و بـا دانـش      هايي از آن با جمله  دادن يك جمله يا قسمت ارتباطاستنباط 
اولـين نشـانة   . هاي گمشده است  كردن حلقه پيداهمان  ،به عبارت ديگر ؛قبلي خواننده است
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هـاي    در محـدوده  ،بنـابراين  ؛آورد  عمـل مـي   بههايي است كه   تعامل خواننده با متن استنباط
درك خواننده از متن بستگي به ايـن  . هاي مختلف، متفاوت است  خواننده بارةلف و درمخت

. هرچند كه درك داراي سطوح مختلفي است و منظور درك كامـل نيسـت   ،ها دارد  استنباط
  :گذارد  بنابراين دو مقولة فرا متني بر استنباط تأثير مي

واندن و داشتن دانـش كـافي از   شامل تجربة او در خ(خواند؟   چه كسي متن را مي) الف
  .)است جهان براي درك متن

خواندن . كند  يند پردازش متن را تعيين مياعمق فر(هدف از خواندن متن چيست؟ ) ب
  .)سان نيست و غيره با هم يك ،به منظور افزايش اطالعات عمومي، سرگرمي، امتحان، نقد

باشد كه با استنباط قبلي او از ممكن است خواننده در هر قسمتي از متن استنباطي داشته 
  ).ibid: 178( گيري و استنباط خود را تغيير دهد  تواند نتيجه  بنابراين مي ،متن متفاوت باشد

شناسـي    اي از زبان  تحليل گفتمان و متن حوزه :گويد  مي متن و گفتمان تحليلسالكي در 
دن نقـش تحليـل گفتمـان و مـتن     ش روشن  براي  .پردازد  مند زبان مي  است كه به مطالعة نظام

دستور با سـاختار  . شناسي مثل دستور مقايسه كنيم  بهتر است آن را با حوزة ديگري در زبان
هـا طبـق قاعـدة دسـتوري در       اگر تعدادي از واژه. جمالت به طور جداگانه سر و كار دارد

 يدسـتور  غيـر  جمله كنار هم قرار بگيرند جملـه دسـتوري اسـت و در غيـر ايـن صـورت      
)Salkie, 1995: 3.(  

» فراتر از انسـجام «نكتة مهم در اثر سالكي اين است كه او آخرين فصل كتاب خود را 
 BPSE  )Backgroundكنـد و اعتقـاد دارد كـه الگـوي پيشـنهادي او يعنـي        گذاري مـي  نام

Problem Solution Evaluation(     از بحث دربارة اطالع كهنه و نو كـه از طريـق ابزارهـاي
دهد كه اطالعات موجود متنـي    رود و اين الگو نشان مي  گيرد فراتر مي  م صورت ميانسجا

و  ،حل  راه، مسئله، )موقعيت(زمينه  شاملاجزاي اين الگو . چگونه به موضوع مرتبط است
  .است ارزيابي

هـايي بـه چهـار سـؤال مهـم و        چهارمين بخش اين الگو، يعني ارزيابي، به مثابة جواب
  :اند از  اين چهار سؤال عبارت. است اساسي در متن

چيست؟ يعني چه زماني و كجا و چه كساني قرار است در اين متن ) موقعيت(زمينه  .1
  درگير باشند؟ چه چيزهايي نياز داريم تا بتوانيم قسمت بعدي يعني مسئله را درك كنيم؟

ربـارة چيسـت؟   آورد چيست؟ اصوالً اين متن د  اي كه از اين موقعيت سربر مي  مسئله .2
  دهد؟  اين متن چه نوع كمبود، گرفتاري، مخمصه، مشكل و يا مانعي را مورد توجه قرار مي
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شـوند، مشـكل حـل      راه حل اين مشكل چيست؟ چگونه اين كمبودهـا مرتفـع مـي    .3
  شود؟  شود يا فقداني جبران مي  شود، مانع از سر راه برداشته مي  مي

ي شود؟ حل مشكل چقدر مثبت و مؤثر بـوده اسـت؟   اين راه حل چگونه بايد ارزياب .4
  )ibid: 103(اگر بيش از يك راه حل وجود دارد كدام يك بهتر است؟

نشـان  اين الگـو آزمـايش كنـيم و    با بدين وسيله قصد داريم كه متني را : گويد  لوسنا مي
هـايي    متنويسنده معموالً در متن از عال. توان تشخيص داد  كه چگونه اين الگو را ميدهيم 

» مشـكل «هـايي مثـل     واژه. كند تا شروع يا پايان قسمتي از اين الگو را نشان دهد  استفاده مي
)problem ( چگونه«و« )how (باشـند   الگـو   دهندة قسـمتي از مسـئله در    ممكن است نشان .

واحـدهاي  . قسمت پاسخ در ايـن الگـو اسـت    ةدهند  نشان) purpose(هايي مثل هدف   واژه
بيني سـاختار مـتن نقـش اساسـي دارنـد و        ها براي پيش  ي و روابط موجود بين جملهواژگان

  ).5 :2000( كنند  سوي هدف نويسنده راهنمايي مي بهخواننده را 
اي كه ما از هر شخص،   تصوير ذهني: گويد  مي متن دنياي نظرية بر اي  مقدمهدر  ،گاوينز

شدت تحت تأثير دانش  بهاست و ويژه ويري سازيم براي هر يك از ما تص  چيز يا مفهوم مي
و  اند متندنياهاي  دهيم كه همان  ما نمودهاي ذهني را شكل مي. و تجربيات شخصي ماست

سازي   شويم براي خود مفهوم  دهند كه هر بخش از زبان را كه با آن مواجه مي  به ما امكان مي
مـا چگونـه از آن بـراي     كه اين گيري اين دنياهاي متن و  چگونگي شكل. و آن را درك كنيم

  ).3 :2007( كنيم موضوعي بسيار جديد است  درك متن استفاده مي
گيـرد و مـا در هـر      از طريق فرايندهاي ارتباطي، متن در ذهن ما شكل مـي : گويد  او مي

فقط از يك نمود ذهني استفاده  ،چه نوشتن و يا صحبت كردن ،چه خواندن ،لحظه از ارتباط
شناسـي    اسـاس زبـان   بر. آيند  زمان به كمك ما مي  كه چندين ساختار مختلف همكنيم بل  نمي

ديگـر را درك   هـا يـك   وسـيلة آن  بـه كه  ،، نمودهاي ذهني)cognitive linguistics( شناختي
تر و دانش فردي   هاي وسيع  بر پاية محيط ،آن عالوه بر ،تنها بر پاية زبان نيست بلكه ،كنيم  مي

  ).ibid: 21( ماست و تجربيات پيشين
پيشرفت توانايي خواندن و نوشتن با اسـتفاده از  «عنوان با اي   در مقاله ،شنگـ  يين زي

آمـوزان    هـاي خوانـدن و نوشـتن دانـش      پيشرفت توانايي: گويد  مي ،»آموزش الگوهاي متن
معلمان بايد بر روي آموزش الگوهاي نوشتاري متن كه نقـش مهمـي در   . بسيار مهم است

كـاربردن ايـن الگوهـا در مـتن بـه خواننـده        به. ارسال پيام توسط نويسنده دارد تأكيد كنند
شـنگ چنـين   ــ   زي ،در پايـان . تـر درك كنـد   كند تا پيام نويسنده را بهتر و بيش  كمك مي
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هـاي خوانـدن و نوشـتن      كـه بـه منظـور پيشـرفت مهـارت و توانـايي       كند ميگيري   نتيجه
ها از الگوهاي مـتن،   بردن سطح آگاهي آن باالهاي فرعي مانند   آموزان بايد از آموزش  دانش

هاي فرهنگي و نمودارهـا    ارچوبهچ رساني مؤثرند، استفاده از  توجه به عواملي كه در پيام
  .)Ze-sheng, 2007: 75( كرد استفاده
  

  مالحظات نظري. 3
هـوي  . پـردازيم   مايكل هوي مي مسئله حل به معرفي رويكرد الگوي  ،در اين بخش از مقاله

خود معتقد است نويسندگان هنگام نوشـتن و خواننـدگان هنگـام خوانـدن      تعامل متنيدر 
يـن  گيرند كه در فرهنگشان به عنوان هنجار پذيرفتـه شـده اسـت و ا     نظر مي درهايي را   مدل

هاي خواندني و نوشتني تاحدي پيچيـده و    شود متن  هايي است كه باعث مي  يكي از ويژگي
درون متن  يهاي متن اين است كه ممكن است متن  يكي ديگر از ويژگي. نظر بيايند بهجذاب 
كـه در آينـده    با توجه به اين ،اين انتظار و خواننده از متن انتظاراتي دارد .وجود بيايد بهديگر 

اي را   گويـد وقتـي مـا جملـه      او مـي  ).20 :2001( شـود   مي برآورده ،ه اتفاقي خواهد افتادچ
 تفاسير ماسـت  ةدهند  دهيم و اين انتظارات شكل  خوانيم انتظاراتي را در ذهنمان شكل مي  مي

  .چه بعداً خواهد آمد از آن
  

  مسئله حل الگوي  1.3
دو ركـن   ،الگـو  اين در. در ساختار متن است ترين الگوها  يكي از متداول مسئله حل الگوي 

عناصر ديگر اين الگو بـه ترتيـب اهميـت    . اصلي وجود دارد كه همان مسئله و پاسخ است
در . اختياري ايـن الگوسـت   ءو موقعيت كه جز )نتيجة مثبت يا منفي(ارزيابي : ند ازا عبارت

دهـد و    مالت را توضيح مـي شود و رابطة بين ج  اين رويكرد، متن در قالب مكالمه بيان مي
در ايـن  . مـتن را تحريـف كنـد   دار باشد و نبايـد معنـي     مكالمه بايد معني. كند  تر مي  روشن
هـر مـتن    ،به اين ترتيـب . شده در تأييد فرضية ابتدايي است مطرحتمامي سؤاالت  ،صورت
  .نتيجة مثبت يا منفي است. 4 ، و)راه حل( پاسخ. 3 ،مسئله. 2 ،موقعيت. 1 :شامل
شـامل  موقعيـت   .است اي  اطالعات زمينهكردن  فراهم آننقش  ):situation( موقعيت. 1

موقعيـت   ،درحقيقـت . اشيا و افراد مطـرح كنـد  بارة حقايقي است كه نويسنده قصد دارد در
 .روند  كار مي به چهارچوب در اين... و  ،زمان، مكان، افراد و زمينه است پيش
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 اي از موقعيـت كـه    جنبـه : گونه تعريف كرد توان اين مي مسئله را: )problem( مسئله. 2
. بـرد   و انتظار دريافت پاسخ را در خواننده باال مـي  )Hoey, 1983: 65( پاسخ داد آن به بايد

 بـاره  ايـن است؟ شـما در  ضوعي مو چهبارة متن در: شود  مطرح ميسؤاالتي در اين مرحله 
بود؟ اين مـتن چـه مشـكل، معمـا و      چه كرديد؟ روش برخورد شما با اين مشكل چگونه

  . كند مطرح مينيازي را 
بـه   .شـود  باال پاسخ داده مـي  ت، به سئواالاين بخش در: )solution( حل  راهپاسخ يا . 3

مناسب نيست،  چندان اين عنوانالبته اين مشكل چيست؟  حل  راهشود كه   بيان مي ،عبارتي
و ايـن   ايـم  شكل يـا مسـئله الزم اسـت مواجـه    چه براي رويارويي با م درواقع ما با آنزيرا 

 حـل   راهيـا   پاسخ. موضوع الزاماً به معني آن نيست كه تفاوت مهمي بين آن دو وجود دارد
  .شود  هايي است كه به مسئله داده مي  واقع جواب يا جواب در

ـ  ،باشـد  حـل   راهشده براي مسئله واقعاً يك  ارائهاگر پاسخ : )evaluation( ارزيابي. 4 ه ب
 اي با پيامد يا ارزيـابي  ،طوري كه احساس شود الگو با آن خاتمه يافته است، در آن صورت

. منفـي  ارزيـابي  ارزيابي مثبت و: دارد ارزيابي متن دو مرحله. يما مواجههر دو  مثبت و يا با
  : بدين صورت كه اگر

  .يما اي به مرحلة پاياني چرخه برسد و حل شود، به هدف نائل شده  مسئله) الف
اي به مرحلة پاياني چرخه برسد ولي حل نشود، يعني اگر پاسخ منفي ارزيابي  مسئله) ب
  :گاه مراحل زير را خواهيم داشت آن ،شود

وارد   تغيير و اصالح به مثبت است كه دوباره به عنوان مسئله قابليا اين ارزيابي منفي  .1
گيرد كه خـوب بعـداً چـه     ر ميمقابل اين پرسش قرا در شود و  مي مسئله حل چرخة مجدد 

براي توليد يا تجزيه و تحليل و درك متون طوالني از اين روش معمـوالً  (چه شد؟ / كردي
  .)شود استفاده مي بسيار
گاه به عنوان نتيجـة منفـي مـتن     ست كه آننيتغيير و اصالح  قابليا اين ارزيابي منفي  .2

  .شود يرفته ميطور كه نتيجة مثبت پذ همان. شود روايي پذيرفته مي
در وهلة نخست مثبـت ارزيـابي شـود امـا بالفاصـله       مسئله حل چه نتيجة  اگر چنان) ج
چه مثبت ارزيابي شـده بـود    اي منفي به دنبال آن بيايد، به طوري كه احساس شود آن  نتيجه

كافي بوده است و ظاهراً مشكل همچنان باقي است، نتيجة اين نوع ارزيـابي را از  ناموقتي يا 
) 1(كنيم و با نتيجة منفي مانند عمليات يا روند  منفي تلقي مي ،نهايت درفيق مثبت و منفي، تل
  .)1طرح  ←( كنيم ميفوق رفتار ) 2(و 
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  يهو يكلما مسئلة حل  اصلي يالگو .1 طرح

. است مسئله حل الگوي ساختار متن فرهنگي همان الگوي رايج : گويد  مي )2001( هوي
بنـدي    شـماره . آمـده اسـت   درر متن كوتاه و ساختگي زير به نمايش الگو د اين طرح اصلي

  .)ibid: 124( هاست ها به منظور تسهيل در ارجاع به آن  جمله
آموزان به مـن مراجعـه كردنـد و      تعدادي از دانش) 2. (زماني معلم زبان انگليسي بودم) 1(

ها  آن اكنون،) 4. (متن آموختم ها تحليل من به آن) 3. (توانند اسمشان را بنويسند  گفتند نمي
  .نويسند  داستان مي

  : شود  اين متن حداقل عناصر موجود الگو را دارد و به صورت مكالمه بازنويسي مي
  .روزي من معلم زبان انگليسي بودم: متن

  چه مشكلي براي شما پيش آمد؟: گر پرسش
  .ن نبودندآموزانم به من مراجعه كردند و قادر به نوشتن اسمشا  دانش: متن

  شما چه كرديد؟: گر پرسش
  .ها تحليل متن آموختم من به آن: متن

  نتيجه چه شد؟: گر پرسش
  .نويسند  اكنون همه داستان مي: متن

هدف از طرح اين متن در قالب مكالمه به شـكل فـوق ايـن اسـت كـه      : گويد  هوي مي
دار باشد و نبايد   معني مكالمه بايد .دنده  بين جمالت را توضيح مي ةشده رابط مطرحسؤاالت 

در اين مورد سـؤاالت  ). مگر در مواقعي كه ضرورت ايجاب كند(معني متن را تحريف كند 
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 مسـئله  حـل   گويد مـتن بـر اسـاس الگـوي        ابتدايي است كه مي ةشده در تأييد فرضي مطرح
و  ،سخپا) 3(جملة  ،مسئله) 2(جملة  است؛ گر موقعيت بيان) 1(جملة . شود  دهي مي  سازمان
  ).ibid: 123( دنده  ارزيابي مثبت را نشان مي) 4(جملة 

عملكرد موقعيت در متن سـاختگي يعنـي    :گويد  هوي در تحليل اين نمونة ساختگي مي
به معني ديگر، موقعيت فقط به الگوهاي قبلي . كند  اي را فراهم مي  اطالعات زمينه) 1(جملة 

وقتي . كند نميايجاد بيني الگو   خواننده براي پيش اول هيچ انتظاري را درجملة اشاره دارد و 
احتمـال وقـوع   ) 4(و ) 3(پاسخ سـؤاالت  . پاسخ سؤال دوم است ،شود  توليد مي) 2(جملة 
هـاي    بودن متن است اما در مـتن  ساختگيكوتاهي طول پاسخ به دليل . كند  تري پيدا مي بيش

اختصـاص داده  » ؟يدچه كرد باره  ايندر «واقعي ممكن است چندين متن در پاسخ به سؤال 
مشـكل  «كنـد ايـن اسـت كـه       هاي طوالني ايجاب مي  يكي ديگر از سؤاالتي كه پاسخ. شود

اين مشـكل يـا مسـئله از طريـق     . شود  متن، پاسخ به مسئله ارائه مي) 3(در جملة » ؟چيست
: ل اين اسـت مطرح كرد قابل ارائه است و سؤا) 3(و ) 2(هاي   توان بين جمله  سؤالي كه مي

البته اين تنها سؤال ممكن براي پيوند يا ارتباط ايـن دو جملـه    »چه كرديد؟باره  اينشما در «
از  ،برخي از ايـن سـؤاالت   در .نيست و سؤاالت ديگري نيز ممكن است وجود داشته باشد

روش «سـؤال   ،بنـابراين . شـود  هاي متفاوتي براي دريافت همان اطالعات استفاده مي  روش
شـما در  «تواند روش ديگـري از طـرح سـؤال      مي» د شما با اين مشكل چگونه بود؟برخور

» شما چه كرديد؟«تر باشند، مانند   سؤاالت ديگر ممكن است كلي. باشد» چه كرديد؟باره  اين
سؤاالت ديگر ممكن است » .ترسيدم«: طلبد مانند  اي را مي  هاي غيرمنتظره  اين سؤاالت پاسخ

شما در آن شـرايط چـه   «: اين سؤال مثالً ،ساختار متن تأكيد داشته باشد هاي مختلف  برجنبه
 .گيرد نظر مي در ،وجود دارد) 3(و ) 1(كه بين جملة  ،رابطة جزء به كل را» درس داديد؟

  .زماني معلم زبان انگليسي بودم
  .تحليل متن آموختم) آموزانم دانش( ها من به آن

گـر   ديگر در متن الزم است كـه تحليـل  جملة ر يا ه) 3(براي درك كامل جايگاه جملة 
 بـارة البتـه در  .دقت بررسـي كنـد   بهپرسيده شود باره  اينمتن سؤاالتي را كه ممكن است در 

به منظور تشخيص الگـوي  . بررسي يك الگوي خاص، پرسيدن سؤال زياد ضروري نيست
 ا بـه پايـان  پاسـخ بـه ايـن سـؤال الگـو ر     . كافي است» شما چه كرديد؟«، سؤال مسئله حل 
به اتمـام رسـيده   » ها تحليل متن آموختم من به آن«اگر متن ساختگي ما با جملة . رساند  نمي

 حـل   راهزماني كه پاسخ ارائه شـده  . بود، ممكن بود احساس كنيد كه اين متن ناقص است
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 مثبـت و يـا هـر دو    ةشود كه به آن ارزيابي يا نتيجـ   الگو كامل تلقي مي ،واقعي مسئله باشد
  ).ibid: 124( ارائه شده است) 4(اين ارزيابي در جملة . گويند  مي

  
  نتايج پژوهش. 4

  روش پژوهش 1.4
  : تحليلي طيِّ مراحل زير تحقق يافته استـ  تحقيق حاضر مبتني بر روش توصيفي

 يزد  آفتابو  اعتماد هاي همقاله از روزنامسرمتن  20پژوهش در مجموع شامل  اين هاي  داده
بـا توجـه بـه    . اسـت شده هاي موجود تجزيه و تحليل   ها، سرمقاله  استخراج داده براي. است

شناختي متون بر   نخست با تحليل زبان ةموضوع مقاله و لزوم بررسي متون نوشتاري در مرحل
مايكل هوي سعي بر آن است تا مشخص شود تا چه حد الگـوي   مسئلة حل اساس الگوي 

  .است پذير تعميم هاي ايراني   وي به متون روزنامهتوصيف، توليد و درك متن مايكل ه
شـده   عرضـه اشاره شده است كه ميزان انتظار وقايع متون يي ها  به نشانه ،در بخش بعدي

هـاي    ابتـدا مقالـه  . كنـد   به خواننده و درك خواننده با استفاده از اين الگـو را مشـخص مـي   
ارچوب الگوي مايكـل هـوي   هكه در چ هايي  مقاله: گروه قرار گرفتندزيرشده در دو  بررسي
 توصيف نبودنـد  قابلارچوب الگوي مايكل هوي ههايي كه در چ  توصيف بودند و مقاله قابل

خوان داده شد تـا ميـزان انتظـار و      نفر روزنامه 20 به  شده بررسيهاي   مقاله. )1جدول  ←(
خواننـده مشـخص   شـده بـه    عرضـه تر متن روايي   درك سريع ،نتيجه دربيني و   ضريب پيش

هاي مورد نظر را بـا دقـت     و از خوانندگان خواسته شد متنشد ها حذف   مقاله عنوان 2.شود
را به صورت شفاهي يا كتبي بيان كنند و موقعيت مكاني ه خوانده و ميزان درك خود از مقال
نيـز   اي از مقاله اشاره كنند و تا حـد امكـان عنـوان مقالـه را      و زماني را مطرح و به خالصه

مستقل استفاده شده است كه  tو  x2و آزمون  Spssافزار   از نرم ،در اين قسمت. حدس بزنند
اسـتنباطي و  ( آمده از اين تحليل به صـورت جـدول آمـاري    دست بهدر مرحلة پاياني نتايج 

آمده پاسخ سؤاالت تحقيق  دست بهبر اساس نتايج  ،به اين ترتيب. ارائه شده است) توصيفي
  . است وده شدهها آزم  قم فرضيهو صحت و س

 

  تجزيه و تحليل 2.4
هـاي آمـاري     به صورت جـدول  شده بر اساس الگو بررسيهاي   تحليل مقاله ،در اين قسمت

  :دشو ميارائه 



 ...هاي ايراني   هاي روزنامه  ساختار متن سرمقاله   28

  1391 مستاندوم، پاييز و زشمارة سوم، سال ، شناخت زبان

  تجزيه و تحليل آماري 1.2.4
  .اند  تقسيم شده گروهزيربه دو  1در جدول شده هاي بررسي  مقالهادامه، در 

  شده بررسيهاي   بسامد مقاله .1جدول 
  درصد  بسامد  ها مقاله

  60  12 ارچوب الگوي مايكل هوي قرار داشتندههايي كه در چمقاله
  40  8 ارچوب الگوي مايكل هوي قرار نداشتندههايي كه در چمقاله

  100  20 مجموع

  آمار توصيفي و استنباطي 2.2.4
ـ   ةبه منظور مقايسبخش، در اين  نتيجـه درك   دربينـي و    يشبررسي ميزان انتظار و ضـريب پ
  . مستقل استفاده شده است  tو  x2از آزمون  ،)2جدول  ←( تر متن روايي  سريع

  تر متن   آمار استنباطي تأثير الگوي مايكل هوي بر ميزان انتظار و درنتيجه درك سريع .2 جدول
  يبحران تي درجة آزادي شدهمشاهدهمقدار تي

31/0 4 093/0  

ايـن مقـدار   . اسـت 31/0شده برابـر بـا    مشاهده (t) مقدار تي ،فوقبا توجه به جدول 
 ،با توجه بـه ايـن نتـايج   . تر است از مقدار بحراني بزرگ 4شده در درجة آزادي  مشاهده

تـر تـأثير     گيري كرد كه ايـن الگـو بـر ميـزان انتظـار و درك سـريع        توان چنين نتيجه  مي
  .معناداري دارد
  تر متن  نتيجه درك سريع درلگوي مايكل هوي بر ميزان انتظار و آمار توصيفي تأثير ا. 3جدول 

  خطاي معيار ميانگين  انحراف استاندارد ميانگين تعداد  ها مقاله
ارچوب الگويههايي كه در چ  مقاله

  مايكل هوي قرار داشتند
12  69/10  43/11  70/1  

ارچوب الگويههايي كه در چ  مقاله
  مايكل هوي قرار نداشتند

8  5/52  19/5  77/0  

نتيجه درك  درانتظار و الگوي مايكل هوي بر ميزان دار تأثير   فرضية جهت ،به اين ترتيب
كارگيري اين الگو ميزان فهم خوانندگان  بهدهد با   مي  نتايج نشان . شود  ميتر متن تأييد   سريع

  .شود  مي شده برآورده خواندهها از متن  تر خواهد شد و انتظار آن از مطلب بهتر و بيش



 29   زاده  فردوس آقاگلو  ژيال خانجاني

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة سوم، سال ، شناخت زبان

  گيري  نتيجه. 5
پژوهش حاضر با طرح اين مسئله شكل گرفت كه فرايند توليد و درك متون روايي تـا چـه   
حد با تفكر نويسنده يا گوينده در ارتباط است و اگر شخصي كالمي را به صورت متن ارائه 

ده حـاالت خواننـده يـا شـنون     و مـورد نظـر   ةگو يا نوشتو مورد گفت دهد، بايد از موضوعِ
  .شناخت و ارزيابي درستي داشته باشد تا در انتقال پيام خود دچار مشكل نشود

ند ا توصيفارچوب الگوي مايكل هوي قابل ههايي كه در چ  بر اساس نتايج تحليل، مقاله
. پـردازد   مثبت يا منفـي از موقعيـت مـي      سپس نويسنده به ارزيابي ،شوند  اي آغاز مي  با مقدمه

خواننـده در   نوعي سـؤاالت احتمـاليِ   بهكند كه   قاله سؤاالتي را مطرح مينويسنده در طول م
شـود و      راه حل پيشنهادي براي اين سؤاالت ارائه مـي  ،در مواردي .حين خواندن مقاله است

ي ارائه حل  راهكه  بدون اين ،در مواردي نيز ،يابد و  آيد و مقاله پايان مي  دست مي بهنتيجة مثبت 
  .دشوهاي ديگر ارزيابي   حل  راهماند تا   يابد و مسئله همچنان باقي مي  ايان ميمقاله پ ،شود

  :ها، مشاهده شد  با استناد به تحليل داده
مايكل هوي قرار دارد و  مسئلة حل ارچوب الگوي هها نيز در چ  متون روايي روزنامه .1

از  نكـردن  استفادهكارگيري يا   يعني به ؛ندمدار  ها يا ساختارهاي زباني گفتمان  برخي از ويژگي
هاي متفاوتي شود، مطلبي پوشيده يا مبهم شود يـا    شود كه از گفته برداشت  مطلبي باعث مي
  .تري پيدا كند صراحت بيش

نتيجـه   درانتظـار و  گوينده بـر ميـزان   / الگوي مايكل هوي توسط نويسندهاستفاده از  .2
  .گذارد  تر متن تأثير مثبت مي  درك سريع

تأكيد بر اين اسـت كـه سـاختار متـون مـورد       ،توان گفت كه در اين تحليل  پايان مي در
اسـتفاده از ايـن    بايعني . شوند  اجتماعي تعبير ميـ  بررسي بر اساس مبناي مشترك فرهنگي

هاي زيرين   الگو و از طريق تحليل و بررسي ساختار متون ما قادريم متن را بكاويم و به اليه
اجتمـاعي نويسـنده و   ــ   ارچوب ديدگاه فرهنگـي هپيام واقعي متن كه در چآن برسيم و به 

  .خواننده سازمان داده شده است دست يازيم
  
  نوشت پي

هاي كلي كه تا حد زياد با گفتمـان مطابقـت    به ويژگي) macrostructure( ساخت كالن يا بافتار. 1
ـ جز بـه خصوصـيات   )microstructure( خردورزد و ساخت  دارد عنايت مي معمـوالً در  (تـر   يئ

  .پردازد مي )سطح جمله
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  .شدها حذف   اي، عنوان مقاله  زمينه  بردن دانش پيش كار بهمنظور جلوگيري از  به. 2
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