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تحليل زبانشناختي ساختار متن روايي «داش آكُل»  
 در چارچوب الگوي حل- مسئلة مايكل هوي (2001)  

  
  ژيال خانجاني

  
چكيده  

زبانشناسي متن شاخهاي از تحليل گفتمان است كه به بررسي زبان در سطح جمله و فراتر از 
آن ميپردازد. براساس اين، رويكردهاي مختلفي براي تشخيص ساختار دروني متون و 
چگونگي توليد و درك آنها بيان شده كه يكي از آنها، رويكرد حل- مسئلة مايكل هوي 
است. اين رويكرد داراي چهار ركن است: موقعيت، مسئله، پاسخ و ارزيابي. در اين الگو، متون 
بهصورت پرسش و پاسخ و مكالمه بازنويسي ميشوند. به اين ترتيب، متون روايي فارسي با 
اين فرضيات بررسي ميشوند كه براساس رويكرد مايكل هوي، فرايند خواندن و نوشتن انواع 
متن براساس مبناي مشترك فرهنگي و الگوي حل- مسئله سازماندهي و تعبير ميشود. هوي 
تالش ميكند زيربناي مشترك ارتباطي همة متون را كشف كند و معتقد است اين زيربنا چيزي 
جز فرايند حل مسئله نيست كه همة متون و درواقع تعاملگران موجود در متن بهدنبال آناند. 
بر مبناي الگوي ساختار متن مايكل هوي، متون براساس انتظارات خوانندگان تنظيم و 
سازماندهي ميشوند. در قالب اين الگو، نويسنده و خواننده هر دو فعاالنه در توليد و فهم 

گفتمان شركت ميكنند.   
                                         

* دانشآموختة دكتراي زبانشناسي همگاني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران  
jilakhanjani@yahoo.com 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


106   □   نامة نقد/ مجموعهمقاالت دومين همايش ملي نقد ادبي با رويكرد نشانهشناسي ادبيات  
 

در اين تحقيق ابتدا نظريات هوي را دربارة متن بيان ميكنيم، سپس اركان الگوي حل 
مسئله را كه همان مسئله و پاسخ است، بهتفصيل بررسي ميكنيم. چارچوب اين مقاله الگوي 
» اثر صادق هدايت (1341).  حل- مسئلة مايكل هوي است و دادههاي آن، داستان «داش آكلُ
ابتدا خالصهاي از اين داستان را بيان ميكنيم، سپس نشانههايي از متن اين داستان را ميآوريم 
كه نشاندهندة شروع الگوي حل- مسئله و درنتيجه مؤيد وجود اين الگو در داستان است. با 
جستوجوي راهحلهاي مختلفي كه در اين داستان پيشروي قهرمان داستان قرار گرفته و 
بررسي آنها، پاسخهاي مختلف درون متن پيدا ميشود. نوع واژگان بهكاررفته در اين متن نيز 
مورد توجه قرار گرفته كه نمودار موقعيت و فضاي داستان است. در پايان، اين نتيجه بهدست 
آمده است كه ساختار روايت «داش آكُل» منطبق با الگوي حل- مسئلة پيشنهادي مايكل هوي 

است.  
واژههاي كليدي: تحليل متن، ساختار متن، «داش آكل»، الگوي حل- مسئله، مايكل هوي.  

  
1. مقدمه  

فسولد1 ميگويد مطالعة زبان در سطحِ باالتر از جمله را گفتمان يا كالم مينامند (65 :1990). 
در اين تعريف، جمله متني است كه يا بهصورت گفتاري و يا بهصورت نوشتاري بهكار ميرود. 
آن شاخه از تحليل گفتمان را كه بر متون مكالمهاي و يا تعامل چهرهبهچهره تأكيد ميكند، 
تحليل گفتمان گفتاري مينامند و آن شاخه از تحليل گفتمان را كه بر مطالعات متون نوشتاري 
تأكيد ميكند و بيشتر با انسجام ساختاري متن سروكار دارد، زبانشناسي متن مينامند. براساس 
اين، براي تشخيص ساختار دروني متون و چگونگي توليد و درك آنها رويكردهاي مختلفي 
مطرح شده كه يكي از آنها، رويكرد حل- مسئلة مايكل هوي است. اين رويكرد داراي چهار 
ركن است: موقعيت، مسئله، پاسخ و ارزيابي. در اين الگو متون بهصورت پرسش و پاسخ و 
مكالمه بازنويسي ميشوند. در زبانشناسي متن مسئلة اصلي اين است كه متن چيست، چگونه 

توليد ميشود، سازمان دروني متن چگونه است و چگونه ميتوان آن را درك كرد.  
  

                                         
1. Fasold 
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1-1. بيان مسئله  
در تجزيه و تحليل گفتمان آنچه اهميت دارد اين است كه اين متون تا چه حد با تفكر نويسنده 
يا گوينده در ارتباط است. به اين ترتيب، اگر شخصي كالمي را بهصورت متن ارائه دهد، بايد 
از موضوع مورد گفتوگو يا نوشتة مورد نظر و حاالت خواننده يا شنونده شناخت و ارزيابي 

درستي داشته باشد تا در انتقال پيام دچار مشكل نشود.   
  

2-1. انگيزة پژوهش  
در اين رويكرد، تحليل متون روايي به درك چگونگي رشد خالقيت خواننده كمك ميكند. ازاينرو، 
شناسايي اركان دخيل در درك و آفرينش متون روايي ميتواند در قالب رويكرد حل مسئله صورت 
گيرد. در اينباره، سؤالي كه مطرح ميشود و انگيزة اين پژوهش نيز بهشمار ميآيد اين است كه 

متون روايي درون گفتمان اجتماعي- فرهنگيبنياد چگونه توليد و تفسير ميشود.   
  

3-1. پرسشها و فرضيههاي پژوهش  
پرسشهاي پژوهش از اين قرار است:  

1. الگوي توصيف، توليد و درك متن مايكل هوي تا چه حد به متون روايي 
فارسي قابل تعميم است؟  

شده به  نتظار وقايع متون عرضه توان با استفاده از اين الگو ميزان ا 2. چگونه مي
ننده را مشخص كرد؟   ننده و ميزان درك خوا خوا

هاي پژوهش عبارتاند از:   هاي تحقيق، فرضيه براساس پرسش
1. فرايند خواندن و نوشتن متون روايي براساس مبناي مشترك فرهنگي و الگوي 

شود.   حل-  مسئلة سازماندهي و تعبير مي
2. با بهكارگيري اين الگو ميزان درك و فهم خوانندگان از مطلب بهتر و بيشتر خواهد شد و 

ميزان انتظار وقايع و ضريب پيشبيني از متون عرضهشده مشخص ميشود.  
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2. پيشينة پژوهش  
پيشينة پژوهش را با گزارش پژوهشهاي ايراني مرتبط با موضوع مقاله آغاز ميكنيم. البته، 
اشاره به اين نكته ضروري است كه تحليل متون روايي با استفاده از اين رويكرد در ايران 

پيشينة چنداني ندارد.  
   

1-2. مطالعات ايراني  
ترجمه، بخش سيزدهم را به  و كاربردي زبانشناسي در مقاله شانزده يارمحمدي در كتاب
مقالهاي با عنوان «ويژگيهاي گفتمان نوشتة علمي» اختصاص داده است. بهاعتقاد او، براي زبان 
دو ساخت ميتوان قائل شد: ساخت كالن يا بافتاري و ساخت خرد.(1) در اين مقاله، 
يارمحمدي به موضوعاتي مانند عملكردهاي زبان و عوامل انسجام، درصد ميزان قطعيت در 
متون فارسي، ارتباط آغازگري- بيانگري (منظور مبتدا- خبر است) و واژگان و گفتمان 
ميپردازد. يارمحمدي در بخشي با عنوان «چارچوب فكري» از مسئلة درك متن ياد ميكند و 
به دانش زمينهاي يا دانش تجربي1 و چگونگي معنادار شدن مفاهيم اشاره ميكند. به اين 
صورت كه ما در زندگي خود براي درك و فهم مطالب جديد از آشنايي قبلي با زمينههاي 
موضوع مورد نظر بهره ميگيريم. اين آشنايي قبلي با مسائل مختلف را به معرفت زمينهاي 

تعبير، و آن را به مجموعهاي از مفاهيم كه داراي ارتباط نزديكاند تعريف ميكنند.  
آقاگلزاده (2004) در مقالة «الگوي حل مسئله در تحليل متن»2 به مشكالت تحليل گفتمان 
نوشتاري و بهويژه الگوي حل مسئله اشاره ميكند. او در اين بررسي به رويكردهاي متعددي 
ازجمله رويكرد هاليدي و حسن، رويكرد پردازشي ون دايك، رويكرد كاربردي بوگراند و 
درسلر و رويكرد حل- مسئلة مايكل هوي اشاره دارد. اين رويكردها سعي دارند به سؤالهايي 
مانند «متن چيست و چگونه توليد و تفسير ميشود؟» پاسخ دهند. براساس رويكرد مايكل 
هوي، فرايندهاي خواندن و نوشتن برپاية الگوهاي خاص فرهنگي بين نويسنده و خواننده 
ساخته ميشوند. او معتقد است در هر متني بين نويسنده و خواننده تعاملي وجود دارد و 
خواننده انتظار دارد نويسنده به سؤالهايش پاسخ دهد. در پايان، آقاگلزاده نتيجهگيري ميكند 
                                         
1. back ground knowledge 
2. "Problem Solution Pattern in Text Analysis" 
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كه روش حل- مسئلة مايكل هوي روش جامع و سادهاي براي تجزيه و تحليل تمام متون 
ازجمله متون روايي و غيرروايي است.  

آقاگلزاده و افخمي (1383) در مقالة «زبانشناسي متن و رويكردهاي آن» ميگويند الگوي 
حل- مسئلة مايكل هوي شامل سه ركن اصلي يعني مسئله، ارزيابي و پاسخ و نيز يك عنصر 
اختياري «موقعيت» است. هوي دربارة الگوهاي تطبيقي1 و الگوي خاص- همگاني2 سخن 

ميگويد؛ اما بهطور خاص مدل حل- مسئله را دربارة گفتمان پيشنهاد ميكند.   
آقاگلزاده و ممسني (1386) در مقالهاي با عنوان «تحليل زبانشناختي ساختار متن روايي 
تنگسير در چارچوب الگوي حل- مسئلة مايكل هوي» ابتدا به نظريات هوي دربارة متن 
ميپردازند و اينكه هوي تالش ميكند زيربناي مشترك ارتباطي همة متون را كشف كند و 
معتقد است اين زيربنا چيزي جز فرايند حل مسئله نيست كه همة متون و درواقع تعاملگران 
موجود در متن بهدنبال آناند. سپس اركان الگوي حل- مسئله را كه همان مسئله و پاسخ است، 

بهتفصيل بررسي ميكنند.   
  

2-2. مطالعات غيرايراني  
كولتارد3 در مقالة «پيرامون تحليل و ارزيابي متن»4 به ارزيابي متون براساس ساختار آنها 
ميپردازد و اعتقاد دارد تمام شاخههاي زبانشناسي در درجة اول توصيفي هستند؛ بنابراين 
جاي تعجب نيست كه زبانشناسي متن كار خود را به توصيف آنچه وجود دارد يا به عبارت 

  .(Coulthard, 1994: 1) ديگر، به توصيف متون موجود و منتشرشدة رايج بپردازد
بررسي روند ارتباط نويسنده- خواننده ما را قادر ميسازد تا اصولي را بيابيم كه با استفاده 
از آن متون را ارزيابي كنيم و بعضي از متون موجود را برتر از ديگر متنها بدانيم. متون براي 
مخاطب خاصي طراحي ميشوند و درواقع، هيچ نويسندهاي نميتواند حتي يك جمله بدون 
درنظر گرفتن خوانندة فرضي بنويسد. تقريباً تمام جمالت داراي نشانههايي دربارة اين مخاطب 
                                         
1. matching patterns 
2. general-particular pattern 
3. Coulthard 
4. "Advances in Written Text Analysis" 
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فرضي هستند كه به خوانندة واقعي امكان ميدهد تا از اين خوانندة فرضي- كه با او در اين 
مقوله مشترك است- تصويري كلي در ذهن بسازد. با وجود اين، برخي متون سردرگمي ايجاد 
ميكنند؛ زيرا نويسندة آنها در هر جمله و يا بند نتوانسته است براي متن خود خوانندة فرضي 

  .(Ibid, 5) ثابتي درنظر داشته باشد
براساس الگوي حل- مسئله ميتوان متون را ارزيابي كرد؛ بهگونهاي كه اگر متن چهار 
عنصر اصلي يعني موقعيت، مسئله، راهحل و ارزيابي داشته باشد، خواننده را با خود تا پايان 
متن ميبرد؛ ضمن اينكه درون هريك از اين اجزا ممكن است دوباره اين ساختار متن تكرار 
شود كه متن را پيچيدهتر ميكند. حتي در نوشتههاي علمي و تحقيقاتي چهار عنصر حل مسئله 

را ميتوان اينگونه با محتواي اين متون تطبيق داد.   
ساختار كالن علمي و تحقيقي با توجه به اين الگو به اين شرح است:  

- موقعيت1: پيشينة تحقيق؛  
- مسئله2: سؤالها يا فرضيههايي كه محقق در ذهن دارد و قرار است مورد توجه قرار دهد؛  

- راهحل3: پاسخهاي محقق به اين سؤالها؛   
- ارزيابي4: اينكه آيا فرضيهها تأييد شدهاند و به سخن ديگر، آيا به سؤالهاي تحقيق پاسخ 
مناسب داده شده است؛ نيز قسمت نتيجهگيري تحقيق و اينكه چه دستاوردهايي داشته و چه 

كارهاي ديگري بايد انجام شود.  
تادروس5 در مقالة «مقولههاي پيشبينيكننده در متون توضيحي»6 به مقولة پيشبيني در 
متون توسط نويسنده و خواننده ميپردازد. رويكرد او در مقولة پيشبيني متأثر از دو فرضية 

اساسي است كه عبارتاند از:  
1. متون نوشتاري متون تعاملي هستند؛ زيرا دو شركتكننده در آنها فعال هستند كه يكي 
نويسنده و ديگري خواننده است. اگرچه ضرورت اين رسانه ايجاب ميكند تا يكي از اين دو 
در مرحلة نوشتن حاضر باشند كه اين موضوع كار را براي هر دو طرف تعامل دشوار ميكند.  
                                         
1. situation 
2. problem 
3. solution 
4. evaluation 
5. Tadros 
6. "Expository Texts" 
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2. فرضية دوم اين است كه نويسنده با آنچه در متن ميآيد موافق است، مگر اينكه خود را از 
  .(Tadros, 1994: 69) آنچه مينويسد بهگونهاي جدا كند

«چارچوبهاي ارجاع: پايشگري بافتي و تعبير در گفتمان روايي»2  كاترين اموت1 در مقالة
بر اهميت ساختارهاي ذهني درمورد بافت فرازباني متون روايي تأكيد ميكند. او در اينباره 

اينگونه توضيح ميدهد:  
ويژگيهاي متون روايي را نميتوان بدون مدل شناختي مورد بررسي قرار داد. مدل 
شناختي ما را ملزم ميكند تا فرض كنيم كه اطالعات براساس ساختارهاي ذهني طبقهبندي 
شدهاند. اين ساختارهاي ذهني به خوانندة متن روايي امكان ميدهد تا ضماير و اشكال 

   .(Emmott, 1994: 154) موقتي را كه فاقد مرجع هستند، تعبير كند
ساختارهاي ذهني به خواننده كمك ميكند تا جهاني خيالي بيافريند و براساس آن، پردازش 
متن روايي را انجام دهد. ساختارهاي ذهني دو گونهاند: ساختارهاي دانش عمومي3 و 
ساختارهاي ذهني مختص متن. اولي عبارت است از اطالعاتي كه ما با خود براي تعبير متن 
ميآوريم و دومي از اطالعاتي ساخته ميشود كه متن در اختيار ما قرار ميدهد؛ به همين سبب 

براي تحليلگر متن و گفتمان اهميت خاصي دارد.   
مارتا شيرو4 در مقالهاي با عنوان «استنباط در درك گفتمان»5 به بحث استنباط ميپردازد:  

وقتي ميخواهيم قسمتي از گفتمان را بهصورت پيوسته تعبير كنيم، تركيبي از عوامل 
مختلف در تعبير گفتمان دخالت ميكنند كه جدا كردن اين عوامل از يكديگر كار 
دشواري است. زبان امكان بيان كامالً صريح مطالب را همواره در اختيار ندارد؛ 
بنابراين خواننده بايد از تواناييهاي ديگر براي درك مقصود نويسنده استفاده كند. 
ضمن اينكه خواننده بايد بر اين باور باشد كه متن پيشروي او قابل فهم، معنادار و 
Shiro, ) منسجم است و بهشيوهاي هدفمند به قسمتهاي قبل و بعد مرتبط است

   .(1994: 176

                                         
1. C. Emmott 
2. "Frames of Reference: Contextual Monitoring and the Interpretation of Narrative 
Discourse" 
3. general knowledge mental structures  
4. M. Shiro 
5. "Inferences in Discourse Comprehension" 
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اهداف مختلف در خواندن سبب ميشود تا برداشتهاي گوناگوني از متن داشته باشيم؛ 
بنابراين اگر فردي در دورههاي مختلف و با اهداف گوناگون متني را بخواند، تعبيرهاي او از 
متن متفاوت خواهد بود. حتي اگر يك خواننده با يك هدف و در دو دورة مختلف متني را 
بخواند، خواندن دوم درست مانند اولي نخواهد بود؛ به اين دليل كه انتظارات او در اين مرحله 
 .(Ibid, 177) تعادل بين پيشبينيها دربارة متن و برداشت از قسمت پيشين را تغيير ميدهد
استنباط يعني ارتباط معنايي فراتر از جمله. درواقع، استنباط ارتباط دادن يك جمله يا 
قسمتهايي از آن با جملههاي ديگر در متن و با دانش قبلي خواننده است؛ به عبارت ديگر 
همان پيدا كردن حلقههاي گمشده است. اولين نشانة تعامل خواننده با متن استنباطهاي اوست؛ 
بنابراين در محدودههاي مختلف و درمورد خوانندههاي مختلف، متفاوت است. درك خواننده 
از متن به اين استنباطها بستگي دارد. هرچند درك داراي سطوح مختلفي است و منظور، درك 

كامل نيست. بنابراين، دو مقولة فرامتني بر استنباط تأثير ميگذارد:  
الف. چه كسي متن را ميخواند؟ (شامل تجربة او در خواندن و داشتن دانش كافي از جهان 

براي درك متن است.)  
ب. هدف از خواندن متن چيست؟ (عمق فرايند پردازش متن را تعيين ميكند. خواندن 

بهمنظور افزايش اطالعات عمومي، سرگرمي، امتحان، نقد و غيره با هم يكسان نيست.)  
ممكن است خواننده در هر قسمتي از متن استنباطي داشته باشد كه با دريافت قبلي او از متن 

متفاوت باشد؛ بنابراين ميتواند نتيجهگيري و استنباط خود را تغيير دهد.  
ميگويد:   متن1 و گفتمان تحليل سالكي (1995) در كتاب

تحليل گفتمان و متن حوزهاي از زبانشناسي است كه به مطالعة نظاممند زبان 
ميپردازد. براي روشن شدن نقش تحليل گفتمان و متن بهتر است آن را با حوزة 
ديگري در زبانشناسي مثل دستور مقايسه كنيم. دستور با ساختار جمالت بهطور 
جداگانه سروكار دارد. اگر تعدادي از واژهها طبق قاعدة دستوري در جمله كنار هم 

قرار بگيرند، جمله دستوري است و در غير اين صورت، غيردستوري.  
نكتة مهم در اثر سالكي اين است كه او آخرين فصل كتاب خود را «فراتر از انسجام» 
نامگذاري ميكند و اعتقاد دارد الگوي پيشنهادي او يعني BPSE از بحث دربارة اطالع كهنه و 
                                         
1. Text and Discourse Analysis 
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نو- كه بهوسيلة ابزارهاي انسجام صورت ميگيرد- فراتر ميرود. اين الگو نشان ميدهد 
اطالعات موجود متني چگونه به موضوع مرتبط است. اجزاي اين الگو عبارتاند از: زمينه 
(موقعيت)، مسئله، راهحل و ارزيابي كه با حروف BPSE 1- كه ابتداي هريك از اين 
واژههاست- نشان داده ميشود. چهارمين بخش اين الگو بهمثابة جوابهايي به چهار سؤال 

مهم و اساسي در متن است. اين چهار سؤال عبارتاند از:  
1. زمينه (موقعيت) چيست؟ يعني چه زماني و كجا و چه كساني قرار است در اين متن درگير 

باشند؟ چه چيزهايي نياز داريم تا بتوانيم قسمت بعدي يعني مسئله را درك كنيم؟  
2. مسئلهاي كه از اين موقعيت سربرميآورد چيست؟ اصوالً اين متن دربارة چيست؟ اين متن 

چه نوع كمبود، گرفتاري، مخمصه، مشكل و يا مانعي را مورد توجه قرار ميدهد؟  
3. راهحل اين مشكل چيست؟ چگونه اين كمبودها مرتفع ميشوند، مشكل حل ميشود، مانع 

از سر راه برداشته ميشود يا فقداني جبران ميشود؟  
4. اين راهحل چگونه بايد ارزيابي شود؟ حل مشكل چقدر مثبت و مؤثر بوده است؟ اگر بيش 

از يك راهحل وجود دارد، كداميك بهتر است؟  
لوسنا2 (2000) در مقالة «چگونگي تشخيص چهار ركن اصلي الگوي حل- مسئله 
(موقعيت، مسئله، پاسخ و ارزيابي) در متن و چگونگي نمود پيدا كردن اين نقشها» ميگويد:  

بدين وسيله قصد داريم كه متني را توسط اين الگو آزمايش كنيم و مشخص كنيم كه 
چگونه اين الگو را ميتوان تشخيص داد. نويسنده معموالً در متن از عالمتهايي 

استفاده ميكند تا شروع يا پايان قسمتي از اين الگو را نشان دهد.  
واژههايي مثل مشكل (problem) و چگونه (how) ممكن است نشاندهندة قسمتي از 
مسئله در الگو باشند. واژههايي مثل هدف (purpose) نشاندهندة قسمت پاسخ در اين 
الگوست. واحدهاي واژگاني و روابط موجود بين جملهها در پيشبيني ساختار متن نقش 

اساسي دارند و خواننده را بهسوي هدف نويسنده راهنمايي ميكنند.   
متن4 ميگويد:    دنياي نظرية بر مقدمهاي گاوينز3 در كتاب

                                         
1. background problem solution evaluation 
2. Lucena 
3. Gavins 
4. Text World Theory: an Introduction 
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تصوير ذهنياي كه ما از هر شخص، چيز يا مفهومي ميسازيم، براي هريك از ما يك 
تصوير بخصوص است و بهشدت تحت تأثير دانش و تجربيات شخصي ماست. ما 
نمودهاي ذهني را شكل ميدهيم كه همان دنياهاي متن هستند و به ما امكان ميدهند 
كه هر بخش از زبان را كه با آن مواجه ميشويم براي خود مفهومسازي و آن را درك 
كنيم. چگونگي شكلگيري اين دنياهاي متن و اينكه ما چگونه از آن براي درك متن 

استفاده ميكنيم، موضوع بسيار جديدي است (3 :2007).   
بهوسيلة فرايندهاي ارتباطي، متن در ذهن ما شكل ميگيرد و ما در هر لحظه از ارتباط- چه 
خواندن چه نوشتن و يا صحبت كردن- فقط از يك نمود ذهني استفاده نميكنيم؛ بلكه چندين 
ساختار مختلف همزمان به كمك ما ميآيند. براساس زبانشناسي شناختي،1 نمودهاي ذهني كه 
بهوسيلة آنها يكديگر را درك ميكنيم، فقط برپاية زبان نيست؛ بلكه عالوهبر آن، برپاية 

محيطهاي وسيعتر و دانش فردي و تجربيات پيشين ماست.  
يين زي- شنگ2 (2007) در مقالهاي با عنوان «پيشرفت توانايي خواندن و نوشتن با 
استفاده از آموزش الگوهاي متن»3 ميگويد: پيشرفت تواناييهاي خواندن و نوشتن 
دانشآموزان بسيار مهم است. معلمان بايد بر آموزش الگوهاي متن كه در ارسال پيام توسط 
نويسنده نقش مهمي دارد تأكيد كنند. بهكار بردن اين الگوها در متن به خواننده كمك ميكند تا 
پيام نويسنده را بهتر و بيشتر درك كند. در پايان، زي- شنگ چنين نتيجهگيري ميكند كه 
بهمنظور پيشرفت مهارت و تواناييهاي خواندن و نوشتن دانشآموزان بايد از آموزشهاي 
فرعي مانند باال بردن سطح آگاهي آنها از الگوهاي متن، توجه به عواملي كه در پيامرساني 

مؤثرند، چارچوبهاي فرهنگي و نمودارها استفاده كرد.  
   

3. مالحظات نظري  
در اين بخش از مقاله به معرفي رويكرد الگوي حل ـ مسئلة مايكل هوي ميپردازيم. هوي در 
متني4 معتقد است نويسندگان هنگام نوشتن و خوانندگان هنگام خواندن،  تعامل كتاب
                                         
1. cognitive linguistics 
2. Y. Ze-sheng 
3. "Development of  Reading and Writing Abilities by Teaching Textual Patterns" 
4. Textual Interaction 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


تحليل زبانشناختي ساختار متن روايي «داش آكل»/ ژيال خانجاني   □   115  

 

مدلهايي را درنظر ميگيرند كه در فرهنگشان بهعنوان هنجار پذيرفته شده است و اين، يكي از 
ويژگيهايي است كه باعث ميشود متنهاي خواندني و نوشتني تاحدي پيچيده و جذاب 
بهنظر بيايند. يكي ديگر از ويژگيهاي متن اين است كه ممكن است متني درون متن ديگري 
بهوجود آيد. خواننده از متن انتظاراتي دارد. اين انتظار با توجه به اينكه در آينده چه اتفاقي 
خواهد افتاد برآورده ميشود (Hoey, 2001: 20). او ميگويد وقتي جملهاي ميخوانيم، 
انتظاراتي را در ذهنمان شكل ميدهيم و اين انتظارها شكلدهندة تفسيرهاي ماست از آنچه كه 

بعدها خواهد آمد.   
  

1-3. الگوي حل- مسئله  
هوي ميگويد الگوي ساختار متن فرهنگي همان الگوي رايج حل- مسئله است. طرح اصلي 
الگوي حل- مسئله در متن كوتاه و ساختگي زير بهنمايش درآمده است. شمارهبندي جملهها 

براي تسهيل در ارجاع به آنهاست:  
1. روزي معلم زبان انگليسي بودم. 2. تعدادي از دانشآموزان به من مراجعه كردند و گفتند 
نميتوانند اسمشان را بنويسند. 3. من به آنها تحليل متن آموختم. 4. حال آنها داستان 

مينويسند.  
اين متن حداقل عناصر موجود الگو را دارد و بهصورت مكالمه بازنويسي ميشود:   

- متن: روزي من معلم زبان انگليسي بودم.  
- پرسشگر: چه مشكلي براي شما پيش آمد؟  

- متن: دانشآموزانم به من مراجعه كردند و قادر به نوشتن اسمشان نبودند.  
- پرسشگر: شما چه كرديد؟  

- متن: من به آنها تحليل متن آموختم.  
- پرسشگر: نتيجه چه شد؟  

- متن: اكنون همه داستان مينويسند.  
هدف از طرح اين متن در قالب مكالمه اين است كه سؤالهاي مطرحشده رابطة بين 
جملهها را توضيح ميدهد. مكالمه بايد معنادار باشد و نبايد معناي متن را تحريف كند (مگر 
اينكه ضرورت ايجاب كند). در اين مورد سؤالهاي مطرحشده در تأييد فرضية ابتدايي است 
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كه ميگويد متن براساس الگوي حل- مسئله سازماندهي ميشود. جملة يك بيانگر موقعيت 
Ibid, ) است، جملة دو مسئله، جملة سه پاسخ و جملة چهار ارزيابي مثبت را نشان ميدهد
123). همانگونه كه پيشتر هم گفتيم، چهار ركن اصلي اين الگو شامل موقعيت، مسئله، پاسخ 

و ارزيابي است.  
عملكرد موقعيت در متن ساختگي يعني جملة يك، اطالعات زمينهاي را فراهم ميكند. به 
معناي ديگر، موقعيت فقط به الگوهاي قبلي اشاره دارد و جملة اول هيچ انتظاري را در 
خواننده براي پيشبيني الگو پديد نميآورد. وقتي جملة دو توليد ميشود، پاسخ سؤال دوم 
است. پاسخ سؤالهاي سه و چهار احتمال وقوع بيشتري پيدا ميكند. كوتاهي طول پاسخ 
بهدليل ساختگي بودن متن است؛ اما در متنهاي واقعي ممكن است چندين متن در پاسخ به 
سؤال شخص «در آن مورد چه كرد؟» اختصاص داده شود. يكي ديگر از سؤالهايي كه 

پاسخهاي طوالني ايجاد ميكند اين است كه «مشكل چيست؟».   
در جملة سه، پاسخ به مسئله ديده ميشود. اين مشكل يا مسئله از طريق سؤالي كه ميتوان 
بين جملههاي شمارة دو و سه مطرح كرد، بازگو ميشود و سؤال اين است: «شما در اين مورد 
چه كرديد؟». البته، اين تنها سؤال ممكن براي پيوند يا ارتباط اين دو جمله نيست و سؤالهاي 
ديگري نيز ممكن است وجود داشته باشد. برخي از اين سؤالها از روشهاي متفاوتي براي 
دريافت همان اطالعات استفاده ميكنند. بنابراين، سؤال «روش برخورد شما با اين مشكل 
چگونه بود؟» ميتواند روش ديگري از طرح سؤال «شما در اين مورد چه كرديد؟» باشد. 
سؤالهاي ديگر ممكن است كليتر باشند؛ مانند «شما چه كرديد؟». اين سؤالها پاسخهاي 
غيرمنتظرهاي را ميطلبد؛ مانند «ترسيدم». سؤالهاي ديگر ممكن است بر جنبههاي مختلف 
ساختار متن تأكيد داشته باشد. براي مثال اين سؤال: «شما در آن شرايط چه درس داديد؟» 

رابطة جزء به كلي را كه بين جملة يك و سه وجود دارد، مورد توجه قرار ميدهد. 
I was once a teacher of English language. 

I taught [my student] text analysis. 

براي درك كامل جايگاه جملة سه و يا هر جملة ديگر در متن الزم است تحليلگر متن 
سؤالهايي را كه ممكن است در اين مورد پرسيده شود، بهدقت بررسي كند. البته، درمورد 
بررسي يك الگوي خاص، پرسيدن سؤال زياد ضروري نيست. بهمنظور تشخيص الگوي حل- 
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مسئله، سؤال «شما چه كرديد؟» كافي است. پاسخ به اين سؤال الگو را بهپايان نميرساند. اگر 
متن ساختگي ما با جملة «من به آنها تحليل متن آموختم» به اتمام رسيده بود، ممكن بود 
احساس كنيد كه اين متن ناقص است. زمانيكه پاسخ راهحل واقعي مسئله باشد، الگو كامل 
تلقي ميشود كه به آن ارزيابي يا نتيجة مثبت و يا هر دو ميگويند. اين ارزيابي در جملة چهار 

  .(Ibid, 124) آمده است
نويسندگان ممكن است نشانههايي در متن بهدست دهند كه به خواننده نشان ميدهد آنها 
چه سؤالهايي را پاسخ ميدهند يا تصميم دارند پاسخ دهند. اين مورد در الگوي حل- مسئله 
نيز به همينگونه است. الگوي حل- مسئله يكي از رايجترين الگوها در ساختار متن است. در 
الگوي حل- مسئله دو ركن اصلي وجود دارد كه همان مسئله و پاسخ است. عناصر ديگر اين 
الگو بهترتيب اهميت عبارتاند از: ارزيابي يا نتيجة مثبت يا منفي، طرح و پاسخ پيشنهادي. در 
اين رويكرد، متن در قالب مكالمه بيان ميشود و رابطة بين جمالت را توضيح ميدهد. مكالمه 
بايد معنادار باشد و نبايد از معنا انحراف صورت گيرد. در اين صورت، تمام سؤالهاي 
مطرحشده در تأييد فرضية ابتدايي است. به اين ترتيب، هر جمله شامل 1. موقعيت، 2. مسئله، 

3. پاسخ و 4. نتيجة مثبت و يا منفي است. آنچه در اين الگو مطرح است:   
1. موقعيت: نقش عنصر موقعيت اين است كه اطالعات زمينهاي را فراهم ميكند و شامل 
حقايقي است كه نويسنده قصد دارد درمورد اشياء و افراد صحبت كند. درواقع، موقعيت 

يك پيشزمينه است: زمان، مكان، افراد و... در اين متن بهكار ميروند. 
2. مسئله: مسئله را ميتوان اينگونه تعريف كرد: جنبهاي از موقعيت كه نياز به پاسخ دارد 
(Ibid, 1983) و انتظار دريافت پاسخ را در خواننده باال ميبرد. در اين مرحله سؤالهايي 
مطرح ميشود. براي مثال: متن در چه موردي است؟ شما در اين مورد چه كرديد؟ روش 
برخورد شما با اين مشكل چگونه بود؟ اين متن چه مشكل، معما و نيازي را مورد سؤال 

قرار ميدهد؟   
3. راهحل: اين بخش يعني پاسخ مطرحشده را راهحل مينامند. بهعبارتي، بيان ميشود كه 
راهحل اين مشكل چيست. اين عنوان، عنوان مناسبي نيست؛ زيرا ما با آنچه براي رويارويي 
با مشكل يا مسئله الزم است، روبهروييم و اين موضوع الزاماً بهمعناي آن نيست كه بين آن 

دو تفاوت مهمي وجود دارد. پاسخ، جواب يا جوابهايي است كه به مسئله داده ميشود.  
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4. ارزيابي: اگر پاسخ مسئله واقعاً يك راهحل باشد بهگونهاي كه احساس شود الگو با آن پايان 
يافته است، در آن صورت با يك پيامد و نتيجة مثبت و يا ارزيابي مثبت و يا با هر دو 
روبهروييم. ارزيابي متن داراي دو مرحله است: ارزيابي مثبت و منفي. به اين صورت كه 
براي هر مسئله يا مشكل موجود در متن مرحلة ارزيابي و نتيجه در دو حالت مثبت و منفي 

به شرح زير پيشبيني شده است؛ اگر:  
الف. مسئلهاي به مرحلة پاياني چرخه برسد و حل شود، به هدف رسيدم.  

ب. اگر مسئلهاي به مرحلة پاياني چرخه برسد ولي حل نشود، يعني پاسخ منفي ارزيابي شود؛   
آنگاه مراحل زير را خواهيم داشت:  

-   يا اين ارزيابي منفي قابل تغيير و اصالح به مثبت است كه دوباره بهعنوان مسئلهاي وارد 
چرخة مجدد حل مسئله ميشود و درمقابل اين پرسش قرار ميگيرد: خوب بعد چه كردي/ 
چه شد؟ (براي توليد و يا تجزيه و تحليل و درك متون طوالني از اين روش معموالً فراوان 

استفاده ميشود.)  
-   يا اين ارزيابي منفي غير قابل تغيير و اصالح است كه آنگاه بهعنوان نتيجة منفي متن يا 

داستان پذيرفته ميشود؛ همانطور كه نتيجة مثبت پذيرفته ميشود.  
ج. اگر نتيجة حل مسئله در مرتبة نخست مثبت ارزيابي شود اما بالفاصله نتيجهاي منفي بهدنبال 
آن بيايد، بهطوري كه احساس شود آنچه مثبت ارزيابي شده بود موقتي بوده و يا كافي 
نبوده است و بهظاهر مشكل همچنان باقي بماند؛ نتيجة اين نوع ارزيابي را از تلفيق مثبت و 
منفي، درنهايت منفي تلقي ميكنيم و با نتيجة منفي مانند عمليات يا روند (1) و (2) رفتار 

ميشود (ر.ك شكل 1).  
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                                                                                     موقعيت  
                                                                                            

                                                                             مسئله  
  

پايان مسئله  
  

	
شكل 1: طرح اصلي الگوي حل ـ مسئله مايكل هوي  

  
4. تجزيه و تحليل  

تجزيه و تحليل در دو بخش انجام گرفته است. در بخش اول داستان مورد نظر 
هايي  براساس الگوي مايكل هوي بررسي شده است. در بخش بعدي به نشانه
ننده و درك  شده به خوا نتظار وقايع متون عرضه اشاره شده است كه ميزان ا
كند. در اين قسمت به بازتوليد  ا استفاده از اين الگو را مشخص مي ننده ب خوا

پردازيم.   بخشي از داستان مي
براساس نظرية مايكل هوي، موقعيت در تشخيص نوع الگوي بهكاررفته در ساختار متن 
تأثيري ندارد؛ اما نويسنده در ابتداي داستان سعي كرده است شرايط موجود و حاكم بر داستان 
را با جزئيات شرح دهد. تحليل اين قسمت از داستان متناظر با فرضية اول تحقيق، يعني پيدا 
كردن قسمتهاي مختلف الگوي حل- مسئله و بررسي چگونگي پاسخ مثبت به سؤالها از 
سوي نويسنده براي ادامة داستان و فرضيههاي خواننده در اين مورد است. بند اول داستان 

نشاندهندة موقعيت مكاني، زماني و معرفي شخصيتهاي داستان است:  

پاسخ (1)   پاسخ (2)   پاسخ (3)   پاسخ (4)  
        
        

ارزيابي و نتيجة منفي  ارزيابي و نتيجة مثبت  
(برگشتناپذير)  

ارزيابي مثبت و نتيجة 
منفي  

ارزيابي منفي 
(برگشتپذير)  
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«همة اهل شيراز ميدانستند كه داشآكل و كاكارستم ساية يكديگر را با تير ميزنند. يك روز 
داشآكل روي سكوي قهوهخانة دوميل چندك زده بود. همانجا كه پاتوق قديمياش بود... .» 

موقعيت مكاني داستان، شيراز است؛ چون شيراز شهري است كه تداعيكنندة تاريخ تخت 
جمشيد، مذهب و سنتهاست. عالوهبر آن، نشانههاي ديگر در داستان هست كه به فضاي 
تاريخي داستان برميگردد. قهوهخانه، نام محلة سردزك، گذر، نوع لباس پوشيدن شخصيتها، 
حمل قمه و لحن گفتوگو نشاندهندة اين است كه داستان قبل از دورة معاصر رخ داده است.  
در اين بند نويسنده به معرفي موقعيت پرداخته و به ارزيابي خود از موقعيت و همچنين مسئلة 
اصلي داستان اشاره كرده است. مسئلة داستان دشمني داشآكل و كاكارستم است. نويسنده براي 
نامگذاري دو شخصيت اصلي داستان از دو واژه با معناي يكسان استفاده كرده و اختالف اين دو 
واژه در بار مثبت با واژة داش و بار منفي با واژة كاكا مشخص شده است. به اين ترتيب، خواننده 
با اين پيشفرض داستان را آغاز خواهد كرد كه داشآكل قهرمان و كاكارستم ضد قهرمان است: 
«داشآكل را همه دوست داشتند...». داشآكل نمايندة عياران است. او در خدمت ارزشهاي 

پذيرفتهشدة جامعة خويش است و كاكارستم در خدمت قشر فروماية جامعه.  
در اين بخش، نويسنده بدون اينكه مسئلة اصلي را- كه همان دشمني دو شخصيت اصلي 
است- حل كند، به مسائل ديگري اشاره كرده است. بنابراين، درون يك متن با متنهاي ديگري 

روبهرو هستيم كه هريك داراي موقعيت، مسئله و راهحل هستند:  
«بعد همينطور كه سرش را برگردانيد، از الي پردة ديگر دختري را با چهرة برافروخته و 
چشمهاي گيرندة سياه ديد...»: نشاندهندة رويارويي با مسئلة جديد و كمرنگ شدن مسئلة 

اصلي داستان است.  
«اما از روزي كه وكيل و وصي حاجي صمد شد و مرجان را ديد، در زندگيش تغيير كلي 
رخ داد، از يكطرف خودش را زير دين مرده ميدانست و زير بار مسئوليت رفته بود، از طرف 

ديگر دلباختة مرجان شده بود...»: ارزيابي مثبت.   
«از اين به بعد داشآكل از شبگردي و قرق كردن چهارسو كناره گرفت»: راهحلي كه 

قهرمان داستان براي حل مشكلش يعني عشق درپيش گرفته است.   
«شبها از زور پريشاني عرق مينوشيد و براي سرگرمي خودش يك طوطي خريده بود. 

جلو قفس مينشست و با طوطي درددل ميكرد»: راهحل.   
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«ولي آنچه كه نبايد بشود، شد و پيشامد مهم روي داد: براي مرجان شوهر پيدا شد، آنهم 
شوهري كه هم پيرتر و هم بدگلتر از داشآكل بود. از اين واقعه خم به ابروي داشآكل نيامد، 
بلكه برعكس با نهايت خونسردي مشغول تهية جهاز شد و براي شب عقدكنان جشن شاياني 

آماده كرد»: مسئلة جديد مسئلههاي قبلي را تحتالشعاع قرار داده است.  
داشآكل را براي حل اين مشكل بيان ميكند:   در اين قسمت نويسنده راهحل ِ

تا اينجا كه رسيد بغض گلويش را گرفت، سپس بدون اينكه چيزي بيفزايد يا منتظر جواب 
بشود، سرش را زير انداخت و با چشمهاي اشكآلود از در بيرون رفت. در كوچه نفس 
راحتي كشيد، حس كرد كه آزاد شده و بار مسئوليت از روي دوشش برداشته شده، ولي دل 
او شكسته و مجروح بود. گامهاي بلند و الابالي برميداشت، همينطور كه ميگذشت خانة 
مالاسحق عرقكش جهود را شناخت، بيدرنگ از پلههاي نمكشيدة آجري آن داخل حياط 
كهنه و دودزدهاي شد كه دور تا دورش اطاقهاي كوچك كثيف با پنجرههاي 
سوراخسوراخ مثل النة زنبور داشت و روي آن حوض خزة سبز بسته بود. بوي ترشيده، 

بوي پرك و سردابههاي كهنه در هوا پراكنده بود.  
واژگاني كه زيرشان خط كشيده شده، نشاندهندة بروز مسئله و ارزيابي منفي از موقعيت و مسئلة 
جديد است. نويسنده در اين قسمت به اين سؤال فرضي كه ذهن خواننده را مشغول كرده است 
پاسخ ميدهد: چرا اينهمه درد و رنج را تحمل ميكند؛ درحالي كه ميتوانست به او ابراز عشق 
كند. آكل عقيده دارد: «هرگاه دختري [را] كه به او سپرده شده به زني بگيرد، نمكبهحرامي خواهد 
بود». نويسنده قصد دارد آكل را فردي داراي شخصيتي كامالً اخالقي معرفي كند؛ كسي كه در 
سيرت او نيروي اخالقي بلندترين مرتبه را دارد؛ زيرا بهزعم او، اخالق يعني قدرت اثبات دربرابر 
قدرت نفي و انكار. او حاضر است در زندگي خصوصي خود بيسعادت بشود و حتي شكست 
بخورد و از پا دربيايد؛ اما به ساحت كبريايي اخالقِ وااليي كه به آن پايبند است لطمهاي وارد نشود. 

به اين ترتيب، ميبينيم نويسنده بهخوبي توانسته است بر خواننده تأثير بگذارد.  
هوا تاريك شده بود كه داشآكل دم محلة سردزك رسيد. اينجا همان ميدانگاهي بود 
كه پيشتر وقتي دل و دماغ داشت آنجا را قرق ميكرد و هيچكس جرئت نميكرد جلو 
بيايد. بدون اراده رفت روي سكوي سنگي جلو در خانهاي نشست، چپقش را درآورد 
چاق كرد، آهسته ميكشيد، بهنظرش آمد كه اينجا نسبت به پيش خرابتر شده، مردم 
به چشم او عوض شده بودند، همانطوري كه خود او شكسته و عوض شده بود 
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چشمش سياهي ميرفت، سرش درد ميكرد، ناگهان ساية تاريكي نمايان شد كه از 
دور بهسوي او ميآمد... .  

با تفسير موقعيت، اين پيشفرض براي خوانندة خالق ايجاد ميشود كه اتفاق بدي درحال 
وقوع است.  

«... دوباره خاموش شد، ولي خان دستمال ابريشمي را درآورد، اشك چشمش را پاك كرد. داشآكل 
از حال رفت و يك ساعت بعد مرد...»: راهحلي كه قهرمان براي حل مشكلش بهكار برده است.  

«همة اهل شيراز برايش گريه كردند»: ارزيابي مثبت.  
داستان در دورة قاجار رخ ميدهد. نويسنده با استفاده از الگوهاي مشترك فرهنگي- 
اجتماعي بهگونهاي فضاسازي ميكند تا آخرين نسل عياران را نشان دهد. درواقع، آكل به 
پيشواز مرگ ميرود؛ چون عشق براي او سرانجامي جز تباهي و مرگ ندارد. زخمي كه او 
ميخورد و به مرگش منجر ميشود، درواقع از آسيب عشق است. آنچه در پايان داستان از زبان 
طوطي شنيده ميشود، تكرار كالم آكل است: «مرجان... عشق تو... مرا كشت». بنابراين، 
نويسنده بيشترين تأثير را بر خواننده ميگذارد و نتيجهگيري را به او واگذار ميكند. به اين 
ترتيب، داستان در قالب الگوي مايكل هوي دوباره وارد الگو ميشود؛ زيرا زنده ماندن 
كه ميگويد نالوطيها باعث شدند كساني مانند داشآكل كه هنوز به  كاكارستم پيامي است

اصول جوانمردي پايبندند بميرند و اين مسئله همچنان ادامه خواهد داشت.  
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داشآكل روي سكوي قهوهخانة دوميلي همانجا كه پاتوق قديمياش بود، نشسته 

بود.  
   موقعيت  

    

مسئله   داشآكل عاشق مرجان- دختر حاجي صمد- شده است.   

    

  

     
  

شكل 2: بخشي از داستان در قالب الگوي حل- مسئله  
  

در اين بخش بازهم مسئلة جديدي مطرح ميشود، راهحلهاي قهرمان مورد ارزيابي قرار 
ميگيرد و بدون نتيجه باقي ميماند. اما درنهايت، همان مسئلة اصلي داستان دوباره نمايان 
ميشود: دشمني ديرينة داشآكل و كاكارستم. نويسنده جنگيدن اين دو را بهعنوان راهحل 
مطرح كرده است كه سرانجام به مرگ داشآكل ختم ميشود و پايان داستان است. اما بهعقيدة 
نگارنده، بهنظر ميرسد پايان داستان، پايان ماجرا نيست؛ زيرا كاكارستم درمقام نمايندة 
نالوطيها و افراد شرير باقي ميماند و ماجرا همچنان ادامه خواهد داشت. به اين ترتيب، 
نگارنده طرح مايكل هوي را اصالح كرده و به زيرعنوان پاسخهاي ارائهشده زيرعنواني بهنام 

«پاسخ خواننده» افزوده كه در طرح زير بهنمايش درآمده است:  

پاسخ (3)  
شبها عرق مينوشيد و با 
طوطي درددل ميكرد.  

پاسخ (2)  
از شبگردي و قرق كردن 
چهارسو كناره گرفت.  

پاسخ (1)      
     طوطي خريد.  

        
ارزيابي منفي   ارزيابي منفي     ارزيابي منفي  
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شكل 3: طرح اصالحشدة الگوي حل- مسئلة مايكل هوي  
  

5. نتيجهگيري  
پژوهش حاضر با طرح اين مسئله شكل گرفت كه الگوي حل مسئله تا چه حد به متون روايي 
فارسي قابل تعميم است و با اين انگيزه آغاز شد كه متون روايي درون گفتمان اجتماعي- 
فرهنگيبنياد توليد و تفسير ميشوند. براساس نتايج تحليل، مشخص شد داستان برگزيده در 
چارچوب الگوي حل مسئلة مايكل هوي قرار دارد و توليد متن با تفكر نويسنده و يا گوينده 
در ارتباط است؛ همچنين اگر شخصي كالمي را بهصورت متن ارائه دهد، بايد از موضوع مورد 
گفتوگو يا نوشتة مورد نظر و حاالت خواننده يا شنونده شناخت و ارزيابي درستي داشته 
باشد تا در انتقال پيام دچار مشكل نشود. مشاهده شد كه برخي از ويژگيها يا ساختارهاي 
زباني گفتمانمدار هستند؛ يعني بهكارگيري يا عدم استفاده از آنها و يا تغيير و تبديل آنها به 
صورت ديگر در گفته يا متن باعث ميشود از گفته برداشتهاي متفاوتي صورت گيرد، مطلبي 
پوشيده و يا مبهم شود و يا صراحت بيشتري پيدا كند، بخشي از گفته برجسته شود، بخشي در 
حاشيه قرار گيرد و سرانجام در متن اليههاي زيرين و زبرين ايجاد شود. از راه كشف و بررسي 
و توجيه اين ساختارها و با بهكار گرفتن اين مؤلفهها در تحليل متون قادريم متن را بكاويم، به 
اليههاي زيرين آن برسيم و به پيام واقعي دست يابيم؛ پيامي كه در چارچوب ديدگاه فرهنگي- 
اجتماعي سازمان داده شده است. بنابراين، متنهاي روايي نيز فرهنگي- اجتماعيبنياد هستند؛ 

مسئلة اصلي   داشآكل و كاكارستم ساية يكديگر را با تير ميزدند.  

    

پاسخ خواننده   راهحل   درگيري و جنگيدن اين دو  

    

پايان داستان    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


تحليل زبانشناختي ساختار متن روايي «داش آكل»/ ژيال خانجاني   □   125  

 

به اين معنا كه هر گفتماني انتظارات خاصي را برميانگيزد. به اين ترتيب، فرضية اول تحقيق 
تأييد ميشود.  

با استناد به تحليل داستان: 1. الگوي مايكل هوي بر ميزان انتظار و درنتيجه درك سريعتر 
متن تأثير ميگذارد. 2. با بهكارگيري اين الگو ميزان درك و فهم خوانندگان از مطلب بهتر و 
بيشتر خواهد شد و انتظار آنها از متن خواندهشده برآورده ميشود. به اين ترتيب، ميتوان ادعا 
كرد با استفاده از اين الگو ميتوان به ميزان انتظار و ضريب پيشبيني و درنتيجه درك سريعتر 

متن روايي دست يافت. بنابراين، فرضية دوم تحقيق نيز تأييد ميشود.  
در اين تحليل تأكيد بر اين است كه ساختار متون روايي براساس مبناي مشترك فرهنگي- 
اجتماعي تعبير ميشود؛ يعني آنچه متن را ميسازد و باعث فهم متون ميشود، فقط توصيف 
رمزهاي زبانشناختي و معاني زباني نيست؛ بلكه متأثر از عوامل ديگري مانند طرز نگرش و يا 

بينش اشخاص (نويسندگان) و صاحبان افكار و متأثر از پايگاه فرهنگي- اجتماعي است.   
  

پينوشت  
1. ساخت كالن يا بافتار (macrostructure) به ويژگيهاي كلي كه تا حد زياد با گفتمان مطابقت 
دارد توجه ميكند و ساخت خرد (microstructure) به خصوصيات جزئيتر معموالً در سطح 

جمله ميپردازد.  
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