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 تقدير:  

امر پژوهش  کار بسته ، رهرویی نوپا درگزارم که به  نگارنده این سطور قدرت داد تا تالش خود را بهخدای را سپاس   

شناسی ایران زبان شیرین فارسی باشد . قدم نهادن در این مسیر را مدیون لطف و بزرگواری اساتید برجسته زبان

  : قدردانی نمایم خود الزم میدانم از زحمات آن بزرگوارانبر رو هستم و  از این

بردباری مثال زدنی راهنمای ی ارزشمند و هاارم که با  توصیهگز، سپاسدکتر محمد دبیر مقدماز استاد ارجمندم،    

 .انجام این رساله بودند

مند مرا از نظرات هوشمندانه خود بهرهدکتر یحیی مدرسی تهرانی هستم که با مهر پدرانه   ،استاد فرزانه ام قدردان   

 ساختند.

آموزشی خویش  مسیرشان در تسهیل دریغعاصی، بخاطر همراهی و یاری بیدکتر مصطفی  ،از استاد گرامی   

 ارم.گزسپاس

رسول عمادی، دکتر به عالوه از مجموعه محترم تحصیالت تکمیلی آقایان دکتر هادی وکیلی، دکتر عبدال   

 متشکرم. شانهای ارزندهبه واسطه همکاریفر و آقای محسن شیردل عبدالرحمن حسنی

ستان مهربانم سرکار خانم مریم مسگرخویی و آقایان بهزاد دریغ و از دودر پایان از خانواده عزیزم بابت پشتیبانی بی   

 کنم.شان تشکر میاصغری،   مهدی رستمی و مهرداد بردبار به دلیل همراهی راهگشای
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 چکیده

و رویکردی است که گرا شناسی نقشاز زبانشک متاثر نوین بیشناسی زبانبخش عظیمی از دستاوردهای     

 .ان او پی نهادند و هلیدی آن را گسترش دادمتسیوس و همرای

 انگارهویژه با پیروی از و بهگرای نظاممند هلیدی دستور نقش انگارهگیری از ا بهرهب پیش رو، کوشیده است بررسی   

 های روایتی نظیر ارجاع، تکرار، حذف و مانند آن  در انسجام او، به بررسی روند فراگیری کاربرد ابزارهای انسجام

 بررسیهای گفتمانی را مورد همولفد این جنسیت، تفاوت کاربر مولفهکودکان بپردازد و به عالوه با در نظر داشتن 

 قرار داده، تصویری از روند فراگیری گفتمان در کودکان به دست دهد.

ای پژوهش برگرفته از هدادههلیدی و حسن به مقوله انسجام است.  بر ای و مبتنی رویکردو کتابخانهرپژوهش پیش   

و در اند هبا توجه به عامل جنسیت تفکیک و مقایسه شدساله است که  5-6و  4-5های دو گروه کودکان داستان

 خپاسهایی درباره روند تغییر میزان کاربرد این ابزار در نوشتار کودکان در سنین پیش از دبستان به پرسش نهایت

 . استداده

دهد که با باال رفتن سن کودکان، میزان کاربرد برخی از ابزارهای انسجامی ثابت مانده و نشان می حاضرپژوهش    

از تغییر در الگوی کاربرد برخی  هایینماید. به عالوه نشانهمیاین ابزار تغییر رویکرد کودکان به کاربرد برخی دیگر از 

چه در استفاده از انواع ارجاع چنانده است. از ابزارهای انسجامی نظیر ارجاع با توجه به جنسیت راوی مشاهده ش

دار ارجاع به کاربرد الگوهای نشان مرجعی مواردی از تمایل گروه دخترانمرجعی و پسمتنی، پیشمتنی، درونبرون

 است.شده دیده

های کودکان کوشیده است در روایت دست دادن توصیفی از الگوی روایی و کاربرد ابزارهای انسجامبا به نگارنده   

-رسمی زبان فارسی در دبستان ترسیم نماید تا مولفان کتابتصویری روشن از دانش زبانی کودکان قبل از آموزش 
 محتوای آموزشی متناسب با دانش کودکان تالیف نمایند. های درسی بتوانند

 .جنسیتگفتمان، فراگیری، گزینی، حذف، جایانسجام، ارجاع، کلمات کلیدی: 
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M-A مقدمه 
شناسی را تمامی  شناسی نوین را سوسور برداشت، آن زمان که موضوع زبان های زبانگامنخستین 

شناسی را از تاریخ به  زمانی سخن گفت و زبان همدانست و از طرح دوگانه در زمانی/ نمودهای زبانی انسان

شناسی با رویکردهای گوناگونی رشد نمود که هر کدام خوانش خود در این راستا زبان اکنون متوجه ساخت.

های  ها و تقابلشناسی امروز شاهد سه رویکرد مسلط است که تفاوت زبانهای سوسور دارد. زهوآمرا از 



۳ 
 

-شناسی زایشی، زباننابا عنوان زب ( این سه رویکرد را9: ص  1391واضحی با یکدیگر دارند. دبیرمقدم )

 برشمرده است. شناسی شناختیگرا و زبانشناسی نقش

 شناختی مورد توجه بررسی و تحلیل زبان این سو پدیدة متن به عنوان واحد از دهه شصت میالدی به

 ی اعالی رویکردنمونه. شناختی برعهده گرفت رفته رفته نقشی غیرقابل انکار در مطالعات زبانقرار گرفته؛ 

گرا  شناسی نقش زبان نهاد.پی 2است که ام. ای. کی. هلیدیگریا نقش 1گرای نظاممندنقشدستور  محورمتن

سده، در آثار ویلم این  ی آغازینکه متن در نیمهشناسی دارد، چنان در تاریخ زبان  ای طوالنی پیشینه

و  4شناسان دیگری چون لباو زبان نمود یافته بود. پراگهای مشهور مکتب  از چهرهگذار و پایه 3متسیوس

 ل میان زبان و جامعه سخن گفتند.پیوند و کنش متقاب ازنیز 6شناسانی چون هایمز و مردم5پرزمگا

شناسی زایشی را به سوی پذیرش  انمطالعات زب 8و گرایس 7رویکرد یاکوبسن ه عالوهبآرای آنان  مجموعه

 گرای افرادی پس از آن بود که نگره نقش د.شناسی سوق دا زبان هایدر کنار دیگر بخش زبان شناسیکاربرد

و آندره  11نیستکل گرفت و در کنار آراء امیل بنوو مایکل هلیدی ش 11گیوونتالمی ، 9سیمون ریکمانند 

 هایی بنیادین با یکدیگر دارند.اوت، تفتشکیل داد که در عین اشتراك گرا را شناسی نقش پیکره زبان 12مارتینه

انگاره هلیدی صورت  گرایی و بطور مشخصنقش ری در چارچوببسیا در حوزه زبان فارسی مطالعات  

در میان آثار های کارآمد از آن است. ی و ارائه تحلیلسگرفته است که همه و همه در جهت شناخت زبان فار

ضر است. رساله حا و با اهمیت متمرکز است، آثار حوزه کودکان چشمگیر یهایی که بر زبان فارسو بررسی

آموزش کودکان در سنین تاثیرگذار کودکی همواره یکی  یهمسئلکه  استپیدناگفته نیز از آن دست است. 

                                                           
1. Systemic Functional Grammar 

2.M.A.K Halliday  

3. Vilém Mathesius 

4. William Labov  

5.John.J.Gumperz  

6.Dell Hymes 

7.Roman  Ossipowitsch Jakobson 

8.Paul Grice 

9. Simon Rik 

10.Thomas Givón 

11. Emile Benveniste 

12. André Martinet  
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ای محسوب شده است. اهمیت کیفیت یادگیری و نحوة آموزش های اصلی و اساسی هر جامعهاز دغدغه

 سطح آموزشی کودکان صورت گیرد.های بسیاری در جهت ارتقاء موجب شده تا هر ساله تالش

ان راویبررسی آثار ه گرا ، بنقشگیری از  نظریه زبانی بهره کوشد بادر بررسی حاضر نگارنده می

ارجاع،  نظیر ابزارهای انسجامی کاربردزبان آنان، خصوصا در حوزه توصیفی از ارائه  پرداخته، با خردسال

وره فراگیری زبان را در د ها، روند بروز آننماهای گفتمانینقشپیوندهای ربطی/تکرار و حذف ، جایگزینی، 

 . کودك نشان دهد

 هلیدی است که توسط مایکل گرای نظاممندتور نقشدسدر این بررسی  مورد استفاده چارچوب نظری

ارهای و ابز بخش()یا آغازگر و پایانشفاف از تشخیص مبتدا و خبر  سازوکاری، . این رویکرداست ارائه شده

این تحقیق رو چارچوب توصیفی و تحلیلی مناسبی برای دهد و از ایندر جمالت متن به دست میانسجامی 

 فراهم آورده است.

کند: فرانقش تجربی، فرانقش ر بند لحاظ می( در نظریة خود سه فرانقش د2114)1و متیسنهلیدی 

-)یا پایان 5)یا آغازگر( و خبر 4نقش مبتدا. وی فرانقش متنی را مشتمل به دو 3و فرانقش متنی 2بینافردی

. در این رویکرد مبتدا نقطة شروع پیام بوده و خبر در واقع بخشی از پیام است که مبتدا در داندمی بخش(

 .یابدآن گسترش می

در بررسی حاضر، این تعریف مبنای تفکیک جمالت قرار گرفته است. روش کار به این صورت است که  

ان خردسال به تفکیک جنسیت و سن مورد راوی تولید آثارهای تحلیل کالم گیری از روشبهرهدر ابتدا با 

ارائه شده در باب انسجام، موارد استخراج شده مورد کنکاش  انگارهگیرد. سپس با توجه به بررسی قرار می

ای گفتمانی ارجاع به مثابه پدیده یمولفهچه تفاوتی میان فراگیری  نخست نشان دهند گیرند کهقرار می

های صرفا متعلق به توانش زبانی زبان مادری در مولفهفراگیری با  متعلق به توانش ارتباطی و کاربردشناختی

 چه تاثیری دارد؟ همولفجنسیت راوی در نوع و میزان بکارگیری این که دوم آن شود؟کودك مشاهده می

                                                           
1. Christian.M.I.M.  Matthiessen 

2. experimental  Metafunction 

3. textual Metafunction 

4. theme 

5. rheme 
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 موضوع پژوهش1-2

دهندة راه داند و او را تداومگرایی می( هلیدی را احیاگر رویکرد نقش122-121 :1391دبیرمقدم )

شناختی به شناختی و نشانهکند. او رویکرد هلیدی را رویکردی جامعههای پراگ و لندن معرفی میمکتب

ینی عنایت هایی متعلق به محور جانشهای زبانی به عنوان شقوق و انتخابداند که اصوالً به ساختزبان می

-ها در واقع پاسخها و شقشود که در منظر هلیدی منشاء وجودی هر یک از این انتخابدارد. او متذکر می

توان چنین استنتاج کرد که در این رویکرد متن گویی به نیازی ارتباطی در جامعه است. به عبارتی دیگر می

ن انتقال معنی است و ساخت متنی کالم بر شود تا معنایی رد و بدل شود. یعنی هدف اصلی زباساخته می

گذر شیوة آرایش و ترتیب عناصر محتوایی کالم ناظر است. به تعبیر بندی اطالعات از رهچگونگی سازمان

( کارکردهای اصلی زبان عبارت اند از بیان تجربیات و نمایش روابط 29: ص 2114)و متیسن خود هلیدی 

 اجتماعی.

گیرد که به طور همزمان ( سه الیه معنایی برای بند در نظر می31-29: صص 2114) و متیسن هلیدی

 نامد:های معنایی را فرانقش میدر هر بند حاضر هستند. او این الیه

است و ناظر به این امر است که زبان  2که حاصل تجمع دو فرانقش تجربی و منطقی 1گانیفرانقش اندیش -1

 آدمی، توانایی بازنمایی تجربه انسان را دارد. 

شود و ناظر است به ارتباط با افراد دیده می متعاملکه در آن کارکرد زبان به مثابة 3فرانقش بینافردی -2

 مورد خطاب.

M- ن و ایجاد انسجام و دهی جریان گفتمانیز با اموری از قبیل توالی گفتمان، سازمان 4فرانقش متنی

 تداوم در گفتار سر و کار دارد.

                                                           
1.ideational Metafunction 

2.logical Metafunction 
3.interpersonal Metafunction 
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در این رویکرد، معنای یک بند در واقع مجموع این هر سه الیة است. به عبارتی دیگر  معنای بند، یا 

 ای است. جمله، چیزی فراتر از مجموع معنای کلمات سازنده، یا حتی فراتر از معنای گزاره

اند از د که عبارتکنبه دو قسمت ساختاری تقسیم میفرانقش متنی را  ،گرای نظاممندشناسی نقشزبان

شامل دو نقش است:   بخشپایان-آغازگرو ساخت اطالع. ساخت  بخش()یا آغازگر، پایانخبر-ساخت مبتدا

عنصری دیگر در بند است که دربارة مبتدا اطالعاتی  بخشپایانهر بند است و نقطه عزیمت پیام ، آغازگر

کنند. این گیری متن کمک میشکلدر فرانقش متنی عناصر دیگری نیز حضور دارند که به دهد.اضافی می

عناصر متن را بازیابی  کند ارتباط معنایی میانبه خواننده یا شنونده کمک میعناصر و ابزارهای انسجامی 

 نماید.

 

 شهدف پژوه 9-2

گذر . پیام از رهشودکار گرفته میهدر زبان فارسی عناصر گوناگونی برای ایجاد انسجام در متن ب

-چگونگی نسبت میان اجزای بند با یکدیگر و روابط میان اجزای بندهای گوناگون در شکل کالم منتقل می

فهم معنای مورد نظر نویسنده خواننده در وجود هر چه بیشتر ابزارهای انسجامی در متن به  روشود. از این

و بررسی  ان خردسالراویآثار  مطالعههدف از انجام این پژوهش آن است که با  کند.کمک شایانی می

های گفتمانی به دست داده همولفتوصیفی روشن از چگونگی فرآیند فراگیری الگوهای رایج انسجامی در آن 

ان مولفزبان کودکان پیش از دبستان نشان دهد که  کوشد تصویری ازبه عبارت دیگر این بررسی میشود. 

 .ترین الگوی تدریس زبان فارسی را اتخاذ نمایندهای درسی دوره دبستان بتوانند مناسبکتاب

 

 اهمیت پژوهش 4-2

های بسیاری در حوزه گرا و بطور مشخص انگاره هلیدی تاکنون بررسیدر زبان فارسی در حوزه نقش

در دوره دبستان و پس از  هااین بررسین صورت پذیرفته است اما قریب به اتفاق انسجام و زبان کودکا

ان راویبا بررسی آثار  بر آن است که  آموزش رسمی زبان فارسی به آنان صورت گرفته است. تحقیق حاضر
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متناسب با  یانگارهگفتمانی در زبان کودکان پرداخته،  هایهمولفتر به روند بروز بینانهنگاهی واقعخردسال، 

ه جنسیت به این پرسش مولفتاثیر کوشد با بررسی به عالوه می این سیر برای آموزش کودکان ارائه دهد.

نگارنده امیدوار ؟یا خیر دنکنهای گفتمانی و کاربرد آن با تغییر جنسیت تغییر میهمولفپاسخ دهدکه آیا 

نمودن مطالب درسی دوره  متناسبدر جهت هرچه ان مولفبه  سودمند کارهاییراهبتواند نتایج حاصله است 

 ارائه دهد.  با روند فراگیری زبان کودك بستاند

 های پژوهشپرسش 5-2

ای متعلق به توانش ارتباطی و ی گفتمانی به مثابه پدیدههاهمولف چه تفاوتی میان فراگیری .1

 شود؟مادری در کودك مشاهده میهای صرفا متعلق به توانش زبانی زبان همولفکاربردشناختی  با  فراگیری 

 چه تاثیری دارد؟ همولفکارگیری این هجنسیت راوی در نوع و میزان ب .2

 

 های پژوهشفرضیه 6-2

های گفتمانی در روند فراگیری زبان در هگیری گفتمان و بازنمایی مولفروند شکلرسد . به نظر می1

های های زبانی، حوزهکه همزمان با فراگیری حوزهآن معنا  به  ،های زبان باشدکودکان بخشی از همگانی

شود و چنین نیست رفته مییابد. از این رو گفتمان فراگدر زبان کودك شکل گرفته و رشد میگفتمانی نیز

های گفتمانی همولفرد و سپس گیمیزبان مادری خود را فرا شناختیهای صرفا زبانویژگی نخست که کودك

 .دآموزرا می

 های گفتمانی دارد.             همولفرگیری کاهنقشی موثر در میزان و نوع ب راوی رسد جنسیت می. به نظر 2

 

شناسی پژوهشروش 7-2   

 و نیز معرفی طالعات در حوزة ابزارهای انسجامیمربوط به پیشینة م این پژوهش دوم و سوم هایفصل

ای انجام هلیدی با استفاده از منابع مختلف و با روش کتابخانه گرای نظاممندچارچوب نظری دستور نقش

 .س مورد بررسی قرار گرفتآوری شد و سپت میدانی جمعها به صوربرای فصل چهارم ابتدا داده .گرفته است
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های داستان از جامعة آماری به کار گرفته شده برای استخراج الگوهای ابزارهای انسجامی عبارت است 

این  .چاپ شده استسخنگو عروسکمجله  91تا  85های های سالشماره درن زیر سن دبستان که کودکا

اندرکاران نشریه در هنگام ارائه از سوی کودکان عینا و بدون ویرایش مکتوب ها به اذعان دستداستان

-5چهار گروه دختران ها در بندی داستانگردیده و برای چاپ در اختیار آنان قرار گرفته است. پس از دسته

هایی های تحلیل کالم بررسی گردید و نمونههای به روشساله، داستان 5-6و  4-5ساله و پسران  5-6و  4

 سازی از سوی افرادی جز کودك ) مثال والدین او(ای از ویرایش و یا تغییر جهت مفهومها نشانهکه در آن

که زبان نخست  مورد بررسی قرارگیرندهایی داستانشد  به عالوه تالش صورت گرفته بود، کنار گذاشته شد.

 11ساله ،  4-5داستان به ازای هر گروه  7 در نهایت فارسی باشد.  ، در صورت دو یا چند زبانه بودنراوی، 

 به لحاظ ابزارهای انسجامی ید وداستان انتخاب گرد 36ر مجموع و دساله  5-6داستان به ازای هر گروه 

 قرار گرفت. مورد بررسی

 

 بندی پژوهشسازمان 8-2

فصل اول مقدماتی مطرح نامه تشکیل شده است. در نامه و واژهنامه از پنج فصل به اضافة کتاباین پایان

در فصل  .ای مطرح در تحقیقهطرح کلی تحقیق، اهداف، روش و اهمیت تحقیق، سوالشده است همچون 

گرای هلیدی، مفاهیم بنیادین و اصلی نظریة وی تشریح شده و چارچوب الزم پس از معرفی نظریة نقش دوم

 پردازد.میلعات صورت گرفته در حوزه انسجام فصل سوم به پیشینة مطاگیرد.می نموداربرای انجام تحقیق 

های صورت بندی از تحلیلم پرداخت و در فصل پنجم با ارائة جمعها خواهفصل چهارم به تحلیل دادهدر 

نامه نیز به دو است و واژه آمدهنامه در انتها شود. کتابگیری میرفته خالصة تحقیق ارائه شده و نتیجهگ

 فارسی  مرتب شده است.-انگلیسی و انگلیسی-صورت فارسی
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فصل دوم                 

 مباحث نظری
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 مقدمه 2-1

( آن است که در این کتاب 2114،  1994گرایی هلیدی ) دستور نقشای بر  های بارز مقدمه از ویژگی

های زبانی عناصر مرتبط در  اند. به عبارت دیگر هلیدی در بررسی شناسی و جامعه شناسی هم راستا شده زبان

که زبان نظامی  دانیم دهد. می ی بافت هستند، موردتوجه قرار می یک فرهنگ یا  جامعه را که تشکیل دهنده

ای از امکانات و  است. زبان مجموعهشدهیعنی نظامی که بطور قراردادی رمزگذاری  ؛شناختی است نشانه

است و الجمع مانعهی این نظام نشانه شناختی آن است که دارای امکانات محدود و  هاست. مشخصه انتخاب

کند. این نوع تحلیل از  یهای بالقوه کسب می انتخاب هر امکان بالفعل در این نظام معنای خود را از مجموعه
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ها را با توجه به بافت تعیین کنیم و این  دهد تا مناسب یا نامناسب بودن انتخاب زبان به ما این امکان را می

 شوند.گرایی بحث میگراست. در ادامه مفاهیم بنیادین در نگره نقش دقیقاً ویژگی بارز دستور نقش

 انسجام 1-1

ی پیوندهای معنایی  مفهوم انسجام نشان دهنده»گویند: می 1انسجام ( درباره 4: 1976هلیدی و حسن )

انسجام به «. تواند به عنوان متن نقش ایفا کند ضروری است که به وسیله آن هر قطعه از گفتار یا نوشتار می

 گردد.حاصل می 6و پیوندها 5، حذف 4، جایگزینی3، ارجاع2کمک ابزارهای انسجام واژگانی

 

 واژگانیانسجام  2-1-1

جا اثر انسجامی از مختلف یک متن. در ایندر جمالت واژگانی است از ارتباط میان واحدهای عبارت

های زیر در انسجام واژگانی غالبا از روش شود. واژگانی وجود دارد، حاصل میطریق تداومی که در معنای 

 شود.جمالت اعمال می

 

 7تكرار 2-2-1-1

های بعدی  گانی است که در آن یک واژه از بندهای قبل عیناً در بند انسجام واژهای  ترین نمونه از روشن

 .دشو تکرار می

 در باران آمد. مرد آن. آن مرد آمد. 1مثال 

 .گردددر مثال فوق تکرار گروه اسمی آن مرد موجب ایجاد انسجام در متن می

 

 

                                                           
1. cohesion 

2. lexical cohesion 

3. reference  

4. substitution 

5. ellipsis  

6. conjunctives 

7. repetition 


