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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

شناسیی زبانپژوھشكده
رسالھ

ي دكتریبرای دریافت درجھ
شناسی ھمگانیزبان

عنوان پژوھش:

ی آغازگر گرایانھتوصیف و تحلیل نقش
ھای از منظر رویكرد ھلیدی در كتاب

آموزان دبستانفارسی و انشاھای دانش

استاد راھنما : دكتر مصطفی عاصی
دكتر ایران و استادان مشاور : دكتر محمد دبیر مقدم 

كلباسی

نیاپژوھشگر:  فرزین فھیم

١٣٨٧بھمن ماه
سپاسگزاری

ھاي چند تـن ھا و حمایتي حاضر از راھنمایيدر نگارش رسالھ
مند شدم:از استادان گرانقدر بھره

ي رغم مشـغلھكـھ علـيي عاصـيآقاي دكتر مصطفاستاد گرامي 
فراوان راھنمایي این رسالھ را پذیرفتند.

كـھ تصـمیم آقاي دكتـر محمـد دبیـر مقـدم استاد گرانقدر 
ھاي پر بار ایشـان گرفتـھ كالسي نگارش این پژوھش دراولیھ
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یز بـر عھـده شد و در نھایت لطف مشاوره ي این رسالھ را ن
گرفتند.

بـا كـھایـران كلباسـيســركار خـانم دكتـر استاد گرامي 
ند.ي این كار را پذیرفتبزرگواری مشاوره
كھ در طـول تحصـیل و آقاي دكتر یحیي مدرسياستاد فرزانھ 

ي ھــاي ارزنـدهھا و حمایتنگارش رسالھ ھمواره از راھنمایي
مند بودم.ایشان بھره

كھ در مراحل زادهسركار خانم دكتر شھین نعمتاستاد محترم 
از نظـرات ارزشمندشـان بھـره سالھ بارھـاي نگارش راولیھ
بردم.

، كـھ در طـول جف تامپسناستاد محترم دانشگاه لیورپول ، 
گشاي خـود مـرا و گرهھاي ارزنده نگارش رسالھ از راھنمایي

بھره نگذاشتند.بي
مانھ سپاسگزارم.ي این استادان بزرگوار صمیاز ھمھ

ھای چنـد تـن موزشھا و آعالوه بر آن، در طول تحصیل از كالس
ھای فـراوان بـردم. بـدین دیگر از استادان گرانقدر  بھره

شـناس، آقـای دانم از آقای دكتر علی محمد حقوسیلھ الزم می
دكتر یدالھ ثمره، آقای دكتر محمد تقی راشد محصـل، آقـای 
دكتر محسن ابوالقاسمی، آقای دكتر عبدالحسین فرزاد و نیز 

قدردانی كنم.  سركار خانم دكتر زھره زرشناس

فكري دوستان ھمچنین در انجام این پژوھش بارھا از كمك وھم
ام.مند شدهو دانشجویان عزیزم بھره

، مھبـد ھـا: فریـار اخالقـيدانم از خانميوسیلھ الزم مبدین
یز آقایـان : كارآموزیان، سیما عطایي و نرگس احمـدی و ن

مانھ تشـكر رضا مجلسي صـمیو عليمحمد تمدن، مھدي سبزواري 
كنم. 
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یات پژوھشكل
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مقدمھ مقدمھ ١١--۱۱

ــان ــب در زب ــاي غال ــان رویكردھ ــروز، در می ــي ام شناس
جایگاه خاصي پیدا كرده است. از ایـن ١گرا"شناسي نقش"زبان
زبان ایجـاد ارتبـاط و انتقـال معنـي ین نقشِ ترمھم،منظر

یابـد زبان بھ وجود آمده و تحول مـي،ارت دیگراست. بھ عب
تا بھ ما در انتقال معني در جامعھ كمك كند. این رویكـرد 

ھایي كـھ در آن ھا و مكانیسممعني بنیان است و اغلب تحلیل
شود در جھت تبیین چرایي و چگـونگي انتقـال معنـي مطرح مي

را كـھ واضـع اصـلي آن ٢منـد"گـراي نظـاماست. "دستور نقش
گرا ی اعالیي از نگرش نقشدانند، نمونھمي٣ام.اي.كي ھلیدي""

ھاي این دستور توجھ خاص بھ مـتن و بھ زبان است. از ویژگي
تحلیل آن است.

ھاي ي مختلف و در گونھھااناي در زبھاي قابل مالحظھپژوھش
زباني متفاوت (چھ از لحـاظ گفتـاري و نوشـتاري و چـھ در 

اي، علمي، و داستاني) براساس امھژانرھاي مختلفي چون روزن
اطالعات موجود در این دستور صورت گرفتھ و نتـایج در خـور 

تـای حاضر بـر آن اسـتدست آمده است. رسالھھتوجھي نیز ب
فارسـي و درسیھايكتابر متنبخش مھمي از این نظریھ را ب

ی چھـارم و آمـوزان دو پایــھھایي از انشای دانشنیز نمونھ
ن محك زند و عالوه بر تأییـد، رد و یـا تعیـین پنجم دبستا

1 . functional linguistics

2 . Systemic Functional Grammar ( SFG )

3 . M.A.K Halliday
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كارھـاي میزان كـارایي آن در ایـن حـوزه، معیارھـا و راه
ھایي ارائھ كند.احتمالي را نیز در ارزیابي چنین متن

ععبیان موضوبیان موضو٢٢--١١
مند، گراي نظامواحد پایھ براي بررسي معني در دستور نقش

ی سـھ الیـھاست. ھلیدي براي درك معني در این سـطح، ٤"بند"
شوند، ارائھ كرده است. این نامیده مي٥معنایي كھ "فرانقش"

٧، "فرانقش بینـافردي"٦عبارتند از: "فرانقش تجربي"سھ الیھ

٨و "فرانقش متني" ی قابـل توجـھ ایـن اسـت كـھ ایـن . نكتھ
كنند و معناي كامل ھـر بنـد معناھا بھ طور ھمزمان عمل مي

شـود. ھـر یـك از ایـن از تحلیل ھر سھ فـرانقش حاصـل مـي
تري ھستند كھ بـراي ھا خود داراي عناصر دروني جزیيفرانقش

درك و تعبیر معني حائز اھمیت ھستند. روابـط درونـي بـین 
ھاي معنایي ساختار بند مورد توجھ این عناصر نیز در تحلیل

خاص است. ھر یك از عناصر درون یك فرانقش، نقـش خاصـي را 
سایر عناصر بتواند معنـي بنـد كند تا بھ كمك نقشایفا مي

دسـت ھرا بھ عنوان یك كل از منظر فرانقش مربوط بھ خـود ب
دھد. بھ عبارت دیگر، در این دستور مـا بـا فھرسـت قابـل 

ھا روبرو ھستیم. گویشور با ھـر گـزینش اي از انتخابمالحظھ
ریـزي ھا، معني مـوردنظر خـود را طـرحاز میان این انتخاب

ھا و شقوق اي از انتخابكرد نظام پیچیدهكند. در این رویمي
در سطوح مختلف وجود دارد و ما بھ عنـوان گویشـور در ھـر 

كنـیم و ب مـيھاي موجود یكي را انتخـالحظھ از میان گزینھ
بریم.ميجریان كالم را پیش

4 . clause

5 . metafunction

6 . experiential metafunction

7 . interpersonal metafunction

8 . textual metafunction
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بھ طور كلي در فـرانقش تجربـي، مـا زبـان را بـھ كـار 
نیز جھان درون و ی تجربیات جھان خارج و بریم تا دربارهمي

ھـاي موجـود در ایـن مـورد و بنديذھنیات خود و نوع تقسیم
تار صـحبت كنـیم. در معنـاي  چگونگي حـاالت و اعمـال و رف
بینافردي زبان براي ایجاد ارتباط با سایر افـراد و نیـز 

رود و در فرانقش متنـي تأثیر و تأثر بر یكدیگر بھ كار مي
یام خـود را بـھ كمـك زبـان صحبت از این است كھ چگونھ پ

پیام مـا چگونـھ بـا كھاینمتناسب با بافت انتقال دھیم. 
شود. البتھ عـالوه بـر قبالً گفتھ شده مربوط ميچھآنبافت و 

این سھ فرانقش، فرانقش چھارمي نیز بـا عنـوان  "فـرانقش 
، مطرح است كھ در سطحي فراتر از یك بند ساده عمـل ٩منطقي"

وجـود میـان بنـدھاي مختلـف در كند و اساسًا بھ روابط ممي
پردازد. بندھاي مركب و یا در یك متن مي

پژوھش حاضر بر آن است تا بخشي از فرانقش متنـي را بـر 
ھاي فارسي چھارم و پنجم ابتدایي و نیـز متن نوشتاري كتاب

آموزان ایـن دو پایـھ مـورد ھایي از متن انشای دانشنمونھ
انقش متنـي بـا دو ارزیابي قرار دھد. بھ طور كلـي در فـر

روبرو ھسـتیم. موضـوع اصـلي ١١بخش"و "پایان١٠عنصر "آغازگر"
ھـاي مـذكور این تحقیق، تحلیل آغازگر و انواع آن در مـتن

ارائھ شده است. بـھ 'Theme'است. تاكنون تعابیر متنوعي از 
رسد اول بار بـھ طـور جـدي ایـن اصـطالح در "مكتـب نظر مي
مطرح شـده اسـت. امـا ١٣سیوس"و مشخصًا در نظریات "مت١٢پراگ"

مند تدقیق شـده گرایي نظامبعدھا معني و كاربرد آن در نقش

9 . logical metafunction

1 0. theme

1 1. rheme

1 2. Prague School

1 3. Mathesius
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را چنـین تعریـف ) آن١: ١٤a١٩٩۵"فرایـز"در (است. متسـیوس
شناختھ شده است یا حداقل در بافت معلوم چھآن" كرده است: 

. "بـردست كھ گوینده كالم را پیش مـيجاو آشكار است و از آن
یی عزیمــت پیــام و واژهاصــطالح بــراي نقطــھامــروزه ایــن 

رود (ھمـان: تھ شده است، بھ كار ميشناخچھآنبراي ١٥"كھنھ"
بنـدي در طـول ایـن رسـالھ ین تقسـیم). بھ پیروي از ا٣و۴
در نظر گرفتھ شده "Theme"التینِ اصطالحِ برابر نھادِ "آغازگر"

است.
ین نقطھچنان كھ ھلیدي معتقد است، بھ عنواآغازگر را آن

ایم. آغازگر خود بستھ عزیمت پیام در ھر بند در نظر گرفتھ
بھ نوع بند داراي انواعي است. از حیـث ظـاھر و سـاختمان 

در ھـر كـھاینباشد و از حیـث ١٧یا "مركب"١٦تواند "ساده"مي
چـھ ترتیبـی از عناصـر بیشـترین بسـامد رخـداد و ١٨"وجھي"
جایگاه آغازگر دارد، ترین حالت را درنشانبیترین و طبیعي

١٩تـوان بـھ دو نـوع "نشـاندار"آغازگر را مـي ٢٠"نشـانبیو "

تقسیم نمود. انتخاب ھر شكل از آغازگر باعث رد شقوق دیگر 
رود كھ دلیلي بـراي ھـر انتخـاب وجـود شود و انتظار میمي

داشتھ باشد. 
رود، ھر تغییر گرایي انتظار ميكھ در دیدگاه نقشگونھآن

گرایانـھ داشـتھ كلمات باید دلیلي نقشت و تواليِ در روساخ
بھ چھ دلیل ارتباطي از نوع خاصي از آغـازگر كھاینباشد. 

رسـد ایم و نھ از انواع دیگر. حتي بھ نظر مياستفاده كرده

1 4. Fries

1 5. given

1 6. simple

1 7. multiple

1 8.mood

1 9. marked

2 0. unmarked
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اي ونـھبسامد رخـداد ھـر یـك از انـواع آغـازگر بـھ گكھ 
نویسـنده یـابرخـوردِ نگـرش و روشِ یدھنـدهتواند نشـانمي

است یامسألھگوینده در مورد موضوعي خاص باشد و این ھمان
چنـین كوشـد تـا پـردازد و ميكھ پـژوھش حاضـر بـھ آن می

. آیـا بسـامد ھاي موردنظر كشف كنـدیی را در متنھاارتباط
ھـا و انشـاھا متناسبي از ھریك از انواع آغازگر در كتـاب

ا تبیـین توان چگونگی چنین رخدادھایي روجود دارد؟ آیا مي
.نمود

اھمیت و ضرورت انجام پژوھش اھمیت و ضرورت انجام پژوھش ٣٣--١١
اي ی نظــري غنـيمند ھلیـدي پشـتوانھگراي نظامدستور نقش

ھـاي مختلـف اسـت. ھاي كاربردي در حـوزهبراي انجام پژوھش
ی نقـاط مبھمـي كننـدهسازوكارھاي مطرح در این نظریھ روشن

سخ بـھ است كھ سایر نظریھ چنـان موفـق آنھـاآنھـا در پا
چـون و چـراي ایـن اند. البتھ بحث بر سر برتـري بـيدهنبو

قدرھمانھا نیست و چنین ادعایي رویكرد نسبت بھ سایر نگرش
ھر یـك از رویكردھـاي دیگـر  غیرعلمي است كھ ادعا كنـیم 

ی اعــالي آن یعنــي "و نمونــھ٢١گرایــي"صــورتماننــد "
" ــی ِ ــكي"٢٢دستورزایش ــامي ٢٣"چامس ــخگوي تم ــایي پاس ــھ تنھ ب

ای مربوط بھ چیستي زبان است. ھپرسش
مناسـبي منـد معیـارِ گراي نظـامرسد دستور نقشبھ نظر مي

گوناگون باشـد، دلیـل زبانيِ قطعاتِ براي ارزیابي و تحلیلِ 
اي است كھ بر این اساس ھاي قابل مالحظھاین ادعا نیز پژوھش

ھـاي مختلـف بر متنزبان فارسيو از جملھ ھاانی زبدر ھمھ
اي، علمي، داستاني، آموزشي و نیـز ھاي روزنامھنھمانند گو

2 1. formalism

2 2. Generative Grammar

2 3. N. Chomsky
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ھـاي خـاص ی متنگرایانھھا و تحلیل نقشی متنی ترجمھمقایسھ
بخشـي ھاي دانشگاھي صورت گرفتھ و نتـایج رضـایتمانند متن

حاصل شده است.
آمـوزان ھاي درسـي دانـشھاي مطرح، متن كتابیكي از حوزه

ھـا و توان كتـابحلیل، ميی تھا و حوزهاست. با تحدید داده
ی آخر مقطـع ابتـدایي را آموزان در دو پایھھاي دانشنوشتھ

منــد بررسـي و تحلیـل نمـود و گراي نظامبراساس دستور نقش
ھاي مربوط را براي خواندن و نوشتن زبـان چگونگي متن كتاب

یِ فارسي مورد ارزیابي قرار داد. از سوي دیگر بـا مقایسـھ
آغـازگر در ھـر انواعِ وقوعِ وط بھ بسامدِ مربآمار و ارقامِ 

ھایي از انشـاھادو كتاب فارسي و نمونھ(٢٤دو بخش از پیكره
را روشـن نمـود و ھاآنسویي و ھماھنگي توان میزان ھم) مي

كارھایي ارائھ داد.ھاي احتمالي راهبراي مشكالت و نارسایي
كنــد نقــش مھمــي در گســترش یــك مــتن ایفــا مــيآغــازگرْ 

چنینــي بتــوان اوالً بــھ این، شــاید بــا بررســي ایــنبنــابر
ھـاي خـود را كیفیت نوشـتھتا آموزان تا حدي كمك كرد دانش

اقص احتمالي در این حوزه را بھبود بخشند و ثانیًا برخي نو
رسد پژوھش ھا یادآوري نمود. بھ نظر ميلفین این كتاببھ مؤ
د را بـر منگراي نظاماي كھ بھ طور مستقیم، دستور نقشعمده

بررسي ی تحصیلیآموزان در این دو پایھشتاري دانشمھارت نو
رود، صورت نگرفتھ است. بنـابراین، انتظـار مـیكرده باشد

نتایج این پژوھش در روشن نمودن بخشي از مشـكالت نوشـتاري 
ھـا ھاي احتمالي كتابآموزان و نیز كاستياین گروه از دانش

د.مفید باشی تحصیليھادر این پایھ

ھدف پژوھش ھدف پژوھش ۴۴--١١
ھدف از انجام این پژوھش در ابتدا توصیف جایگاه آغازگر 
ــي  ــاب فارس ــواع آن در كت ــوع و ان ــامد وق ــي بس و بررس
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١٠

آموزاني است كھ قرار است مقطع ابتدایي را بھ پایـان دانش
ھاي غالب زبان فارسي آشـنا رود با ساختببرند و انتظار مي

در نوشـتار ھـا راآنزشده باشند و بھ طور قابل قبولي نی
ھـایي از انشـای نمونـھ،خود بھ كار گیرند. عـالوه بـر آن

آموزان ایــن سـطح نیـز مــورد تجزیـھ و تحلیـل قـرار دانش
این رسـالھ قصـد دارد تـا پاسـخي ،ترگیرد. در سطح كليمي

در ھاآنتوزیعِ یِ انواع آغازگر و نحوهكاربرد براي چگونگي 
یـا مـؤلفین ھـدف خاصـي را در فوق بیابد. آیھر دو پیكره

ھا دنبال كتابكاربرد درصد معیني از انواع آغازگر در متن
انـد كـھ موفـق بــودهقـدرآناند؟ اگر چنین است آیـا كرده
ھا را در نوشـتار خـود بـھ آموزان آن الگوھا و توزیعدانش

اي بـین ایـن دو وجـود كار برند؟ و اگر تفاوت قابل مالحظھ
تـوان ي بـراي آن یافـت؟ آیـا مـين توجیھاتودارد، آیا مي

را در ھـاآنی توزیع آغازگر و نحوهانواعِ كاربردِ الگوھايِ 
ھا، معیاري براي ارزیابي و تشــخیص نوشـتار كنار سایر مالك

آموزان بھ كار گرفت؟تر دانشمناسب
ھـا، دو ھـدف عالوه بر یافتن پاسخي مناسب برای این پرسش

ھـا و ادعاھـاي آزمــودن دیـدگاهكلی زیر نیز متصور اسـت:
ی موجـود در ایـن مند بـھ كمـك پیكـرهگراي نظامدستور نقش

نـوینِ توجـھ بـھ دسـتاوردھايِ ضـرورتِ پژوھش و نیز توجیـھِ 
ھاي درسي مربوط بھ زبان فارسـي. شناسي در تألیف كتابزبان

تـري عالوه بر آن، این پژوھش بر آن است تا بھ اھداف جزیـي
عنـوان نمونـھ بررسـي احتمـال تـأثیر نیز نایل آید. بـھ

ی كـاربرد آغـازگر در متغیرھاي جنسیت و دوزبانگي بر نحوه
زبان فارسي.

ھاي اصلي پژوھش ھاي اصلي پژوھش پرسشپرسش۵۵--١١
ھاي زیر است:این پژوھش در پي یافتن پاسخي براي پرسش



١١

) بسـامد ٢٠٠۴(٢٥ھلیدي و "َمتیِسـن"نظريِ . براساس چارچوبِ ١
ھـاي در كتـابان و نشـاندارنشـھـای بیانواع آغازگروقوعِ 

فارسي چھارم و پنجم ابتدایي چگونھ است؟
) بسـامد ٢٠٠۴ھلیدي و "َمتیِسن" (نظريِ براساس چارچوبِ .٢
ھـاي فارسـي در كتـابساده و مركـب ھایانواع آغازگروقوعِ 

چھارم و پنجم ابتدایي چگونھ است؟
انـواع ب نظـري مـذكور، بسـامد وقـوعِ براساس چـارچو.٣

ی آمـاري ھاي جامعـھدر نوشتھنشان و نشاندارای بیھآغازگر
این پژوھش چگونھ است؟

انـواع ب نظـري مـذكور، بسـامد وقـوعِ براساس چـارچو.۴
ی آمـاري ایـن ھاي جامعـھدر نوشتھھای ساده و مركبآغازگر

پژوھش چگونھ است؟
ھـاي تشـخیص بـراي براساس چارچوب نظري موردنظر، مالك.۵

آموزان كدام است؟تر دانشاسبھاي منانتخاب نوشتھ
سـو و تنـوع در كـاربردِ ارتباط بین دوزبـانگي از یك.۶

دیگر چگونھ است؟آموزان از سويِ دانشآغازگر در نوشتارِ 
گر آغازسو و تنوع در كاربردِ ارتباط بین جنسیت از یك.٧

آموزان از سوي دیگر چگونھ است؟در نوشتار دانش

ھا ھا فرضیھفرضیھ۶۶--١١
ھاي زیر ھاي مطرح شده گزارهپاسخي براي پرسشبراي یافتن

ھاي این پژوھش در نظر گرفتھ شده است.بھ عنوان فرضیھ
ھاي سھم بیشتري را در متن كتابنشانبی. آغازگرھاي١

دبستان نسبت بھ آغازگرھايی چھارم و پنجمفارسي دو پایھ
نشاندار دارند.

ھـاي ابسـھم بیشـتري را در مـتن كتـ. آغازگرھاي ساده٢
دبستان نسبت بھ آغازگرھـاي ی چھارم و پنجمفارسي دو پایھ

.دارندكبرم
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١٢

ی آمـوزان دو پایـھھـاي دانـشگرایش غالبي در نوشتھ.٣
(از بین نشـاندار نشانبیچھارم و پنجم در كاربرد آغازگر 

) وجود دارد.نشانبیو 
ی آمـوزان دو پایـھھـاي دانـشگرایش غالبي در نوشـتھ. ٤
ین سـاده و م و پنجم در كاربرد آغـازگر سـاده (از بـچھار
وجود دارد.مركب)
تواند ی توزیع انواع آغازگر میبسامد كاربرد و نحوه.٥

آموزان باشد.ھای بھتر دانشیكي از معیارھای تشخیص نوشتھ
و تنـوع در كـاربرد داري بین دوزبـانگيمعنيارتباط.٦

نظر وجود ندارد.موردی آماري ھاي جامعھآغازگر در نوشتھ
و تنــوع در كــاربرِد داري بــین جنســیتبــاط معنــيارت.٧

ندارد.ی آماري موردنظر وجودھاي جامعھآغازگر در نوشتھ

قلمرو پژوھش قلمرو پژوھش ٧٧--١١
ی بررسي خود را بھ صـورت زیـر تحدیـد و این رسالھ حوزه

مورد مطالعھ فارسي اسـت و از بـین تدقیق كرده است: زبانِ 
نوشتاري بھ كار رفتـھ ی اري و نوشتاري، گونھی گفتدو گونھ

ھاي درسـي و انشـا و در بـین افـراد مختلـف، متن كتابدر
بـراي تـدقیق اند.موردنظر بودهمقطع ابتداییآموزاندانش

ی موردنظر صرفًا از كتاب فارسـی و انشـای دو پیكرهبیشتر، 
ا اسـت، زیـرچھـارم و پـنجم ابتـدایي گـردآوري شدهیپایھ
ھنوز بھ خوبي مھارت نوشـتن انشـا موزان سھ سال اولآدانش

مـتن ی مذكور،ھای دو پایھدر میان كتاباند. را كسب نكرده
برای بررسی در نظر گرفتـھ شـد و فارسی بخوانیمھای كتاب
بھ علت نداشتن مـتن قابـل مالحظـھ فارسی بنویسیمھای كتاب

آمـوزاندانـشبرای تحلیـل، مـورد مطالعـھ قـرار نگرفـت. 
ی بھ طور تصادفي از دو منطقھنیزكننده در این پژوھششركت

ھـاي چنین، اشعار و متنند. ھمشھر تھران انتخاب شد١٧و ٣
نشـانبیبا الگوي رایج و تركم، بھ دلیل مشابھت ادبي كھن



١٣

ی گـردآوري توالي كلمات در زبان فارسي امـروز، از پیكــره
در میــانِ ھــا حــذف شــدند. از ســوي دیگــر،شــده از كتــاب

صِر آغـازگر و ھا، فرانقش متني وفرانقش بـھ طـور خـاص عن
موضوع اصلي تحلیل در این پژوھش است.انواِع آن،

روش پژوھش روش پژوھش ٨٨--١١
، گذشتھ از گـردآوری، مطالعـھ و یادداشـت در این پژوھش

برداری از منابع مرتبط با موضوع، از روش پـژوھش میـدانی 
در ابتدا اده شده است.ھا استفبرای گردآوری و تحلیل داده

ھــا و نشــریات داخلــي و خــارجي و ھــا، مقالــھكتــاب
اي با موضوع این تحقیـق مربـوط ھایي كھ بھ گونھنامھپایان

ھـاي مختلـف دانشـگاھي مطالعـھ و در كتابخانـھبوده است،
١٧و ٣ی بھ طور تصادفي دو منطقـھگاهآنبرداري شدند.فیش

ان و در ھـر منطقـھ یـك از مناطق آموزش و پرورش شھر تھـر
ــھ ــتان دختران ــك دبس ــرانھ و ی ــتان پس ــًا دبس ٢۴٠(مجموع

كــالس چھــارم ٢آمــوزان شــامل دانشكــالس،٨از آمــوزدانــش
كالس چھارم دخترانھ و ٢كالس پنجم پسرانھ و نیز ٢پسرانھ، 

براي بررسـي گاهآنشدند. گیريدخترانھ) نمونھكالس پنجم٢
دو آموزاندانشكاربرد آغازگر،ثیر دوزبانگي بر ال تأاحتم

نفـر) كـھ ٣٣(مجموعـًا كالس چھارم و پنجم از یك دبستان
بـھ مجمـوع فارسی بودند،–ی ارمنی دو زبانھآموزانشدانش
آموزان ھریـك از دو ی آماري افزوده شد. سپس بھ دانشجامعھ

دوسـت "نـوروز"  و  "ھـای بـا عنوانپایھ دو موضوع انشـا
معرفـي شـد تـا در مـورد ده چكاره شـوید؟"دارید در آین

در طول یك زنـگ كامـل از زمـان ھركدام كھ عالقمند ھستند، 

ی سلمان فارسي (حوالي میدان مادر) و دبستان دبستان پسرانھ
در ولیعصر باالتر از تقاطع میرداماد) خیابان (ی رازيدخترانھ
آباد) ی بھشت (یافتی فارابي و دخترانھ، و دبستان پسرانھ٣ی منطقھ

شھر تھران. ١٧ی در منطقھ
ی مریم (حوالي میدان مادر).ی ارامنھدبستان دخترانھ



١٤

ھـا، بـرای اطمینـان از صــحت دادهانشایي بنویسـند. كالس، 
ھای مورد نظر بھ طور كامل حضور نگارنده خود در تمامی كالس

ی آوري و براي تحلیل آمادهكالس جمعانشاھا بھ تفكیكِ داشت. 
ھـاي ت در بخش اول پیكره شد. از طـرف دیگـر مـتن كتـابثب

ھـاي ی مورد نظر، پس از حـذف اشـعار و مـتنفارسي دو پایھ
ادبي كھن براي ثبت در بخش دوم پیكره و ذخیره در رایانـھ 
آماده شد. در مراحل نھایي، ھر یك از بنـدھاي مسـتقل بـھ 

ی خـود، از سـایر بنـدھا تفكیـك و ھمراه بند(ھاي) وابستھ
ھایي فھرست گردید. در مـورد گذاري شد و سپس در جدولمارهش

ھر بند دو ویژگي اصلي ساده/ مركب بودن و نیـز نشـاندار/ 
بودن آن ثبت شد. اما چون در آغازگرھاي مركب بحـث نشانبی

شود، این ویژگي ( نوع تـواليِ توالي انواع آغازگر مطرح مي
ھ د ثبـت ر بنـآغازگرھا در آغازگرھاي مركب) نیز در مورد 

آغازگرش بھ بند كھ نوعِ ۴۶٨٠گردید. در پایاِن این مرحلھ 
سي را تشـكیل روش باال تعیین شده بود، پیكـره ی مـورد برر

دادند.
، بسامد رخداد ھـر آغـازگر، ٢٦ی َاكِسزبھ كمك برنامھگاهآن
بـھ (آن و اطالعاتي از این دست از ھر بخش از پیكـرهنوعِ 

ی سكونت) دوزبانگي و منطقھ،یتجنس،كالسدرس،،تفكیك كتاب
ھا و نمودارھاي مربوط بھ ھریك نشـان دست آمد و در جدولبھ

ی ایـن آمـار و ارقـام، داده شد. در انتھا پس از مقایسـھ
ھا ارائھ شد.ھر بخش از دادهتحلیل

كاربرد پژوھش كاربرد پژوھش ٩٩--١١
توانـد بـراي افـراد، نتایج و دستاوردھاي این پژوھش مي

ي مختلفـي مفیـد باشـد. اولـین گـروه ھاانھا و سـازمگروه
ھـا و نتـایج رود یافتھھستند. انتظار ميھاانمعلمان دبست

ھـا آنآموزان این تحقیق بتواند در بھبود كیفي انشاي دانش
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١٥

ھـایي كـھ ھاي درسي بھ ویژه كتــابثر باشد. مؤلفان كتابمؤ
تھیـھ ھاانآمـوزان دبسـتبراي آموزش زبان فارسي بھ دانـش

توانند اطالعات ایـن پـژوھش را مـدنظر قـرار د نیز ميشومي
دھند. عالوه بر آن، نتایج این پـژوھش بـراي نویسـندگان و 

ھاي كودك و نوجوان نیز مفید خواھد بـود. ویراستاران كتاب
ھاي درسي و نیز بخش پژوھش و رود بخش تألیف كتابانتظار مي

ھـاي تحقیقات وزارت آموزش و پـرورش و دانشـجویان و گـروه
ھاي ایـن پـژوھش را مفیـد ھا نیز یافتھشناسي دانشگاهزبان

یافتھ، از آن استفاده كنند.

بندي پژوھش بندي پژوھش سازمانسازمان١٠١٠--١١
نامھ و پیوسـت واژهكتابنامھ،ی حاضر از پنج فصل، رسالھ
است. در شده است. فصل اول (فصل حاضر) كلیات پژوھشتشكیل 

ھـاي م پـژوھشی پــژوھش، بـھ اھـفصل دوم تحت عنوان پیشینھ
انجام گرفتھ كھ بھ موضوع رسالھ مربوط اسـت، اشـاره شـده 

ھاي داخلـي و خـارجي ی پژوھشھا بھ دو دستھاست. این پژوھش
ري پـژوھش پرداختـھ اند. فصل سوم بھ مبــانی نظـتقسیم شده

) ١٣٨٣این فصل كھ  كتاب دبیر مقـدم (است. در بخش آغازین
شناسـي امـروز ر زبانرویكردھاي غالب داست،مرجع اصلي آن

گـرا در بخـش خـاب رویكـرد نقـشاند. پـس از انتمعرفي شده
مند ھلیدي بھ اجمال معرفي شده گراي نظام، دستور نقشمیانی

ویژه است و در بخش پایاني ایـن فصـل فـرانقش متنـي و بـھ
ی حاضر آغازگر و انواع آن كھ بخش اصلي چارچوب نظري رسالھ

، توضیح مطالب این دو بخش آخراست، ارائھ گردیده است. در 
) مورد استناد قرار گرفتھ است. ٢٠٠۴ن (تیسِ كتاب ھلیدي و مَ 

و ی اصلي پژوھش حاضر اسـت، بـھ توصـیففصل چھارم كھ بدنھ
پس از معرفـي تحلیل داده ھا اختصـاص دارد. در ایـن فصـل 

ی آمار و ارقـامِ ) و نیز ارائھھا و انشاھاكتابھا (داده
ی اطالعات گردآوري شده، ابتدا ھر یك بھ طور ھحاصل از تجزی



١٦

ھردو بخـش اطالعاتِ جداگانھ تحلیل شده است و سپس در پایانْ 
اند. براي سھولت در امر تحلیل از پیكره با ھم مقایسھ شده

ــدھاي بھ ــام و درص ــامي ارق ــھ، تم ــده، در و مقایس ــت آم دس
نمودارھاي جداگانھ و مربوط بھ ھر یك در این فصـل ارائـھ 

ی گیـري و ارائـھده است. فصل پنجم یا پایاني بـھ نتیجـھش
كارھا و پیشنھادات پرداختھ است. پس از این پنج فصـل، راه

نامـھ ابتدا كتابنامھ در دو بخش فارسي و التین، سـپس واژه
و انگلیسـي بـھ فارسـي و در در دو بخش فارسي بھ انگلیسي 

مـای ھای راھنشـامل جـدولپیوسـت اول (پیوسـتپایان سـھ
، پیكرهبھ كار رفتھ در تحلیِل بندھای كلِ اطالعاتِ كاربردِ 

ی توصـیف و تحلیـل بنـدھاي جدولی از نحوهپیوست دوم شامل
و پیوست سـوم ی موجود در این رسالھگردآوري شده از پیكره

) ارائھ شده است.شامل چند نمونھ از انشاھای تحلیل شده

مفاھیم بنیادیمفاھیم بنیادی١١١١--١١
فصل سوم تفصیل دری حاضر كھ بھرسالھدرمفاھیم بنیادی 

:توضیح داده خواھند شد عبارتند از
شناسـی یكی از رویكردھای غالب در زبانگرا:شناسي نقشزبان

ی زبـان را ایجـاد ین نقـش و وظیفـھتـرمھممعاصر است كـھ 
بنیـان این رویكـرد معنـیداند.ارتباط و انتقال معنی می

آن در جھـت تبیـین چگـونگی است و اغلـب مسـائل مطـرح در 
انتقال معنی است.

این دستور كھ شاید بتـوان آن را مند:گراي نظامدستور نقش
گرایانھ بھ زبان دانست، بھ معنـی ی اعالی دیدگاه نقشنمونھ

ر ایجـاد ارتبـاط توجـھ خـاص ھای مختلف زبان دو نقش صورت
ی سطوح آن نظامیواضع اصلی این دستور را كھ در ھمھدارد.

دانند.ھا وجود دارد، ھلیدی میاز انتخاب



١٧

مند اسـت،  گرای نظامواحد اصلی تحلیل در دستور نقشبند : 
ویژه بھ این علت كھ انواع مختلف معانی در سطح  بند با بھ

شوند.ھای دستوری مربوط میساخت
ی معنایی ھر بند است  كھ خود سھ الیھیكی ازفرانقش متني:
فرانقش نشـان .بخش استگر و پایانش آغازدارای دو نق این 

شده و یـچھآنگوییم با میچھآندھد كھ می ا در قبالً گفتـھ 
بافت آمده، مرتبط است.

یكی از دو نقش موجود در فـرانقش متنـی اسـت كـھ آغازگر:
كنـد. آغـازگر خـود خود را بـا آن آغـاز میگوینده پیامِ 
انواعی دارد.
ك یـا چنـد كلمـھ كـھ در آغازگری كـھ از یـآغازگر ساده:

اسـت. بـھ یك واحد را دارند تشكیل شـده بند حكمِ ساختمانِ 
آغازگر تجربی باشد.تر آغازگری كھ فقط شاملبیان فنی

آغازگری كھ از تركیب دو یا چند سازه ساختھ آغازگر مركب:
بھ عبارت دیگر، عالوه بر آغازگر تجربی شامل یـك است.شده

انـد، كار رفتھیز كھ پیش از آن بھو یا چند آغازگر دیگر ن
باشد.

ر وقـوع را دآغازگری كھ بــاالترین بسـامدِ :نشانبیآغازگر 
از بند در یك زبان دارد.خاصيجایگاه آغازگر در وجھ

آغازگری كھ وقوع آن در جایگـاه آغـازگر آغازگر نشاندار:
یك بند معمول نباشد.

ی فصل ی فصل خالصھخالصھ١٢١٢--١١
ی حاضر اختصاص دارد. پس از رسالھاین فصل بھ طرح تحقیق 

ــھ ــوزمقدم ــین ح ــاه و تعی ــم هاي كوت ــژوھش در عل ــي پ ی كل
ور دسـتشناسي، در بخش بیـان موضــوع، ایـن حـوزه بـھزبان
شده اسـت تـا خواننـده بـھ مند ھلیدي محدودگراي نظامنقش
تر با موضوع آشنا شود. اي دقیقگونھ



١٨

ین پژوھشـي بخش بعدي بھ دالیل اھمیت و ضرورت انجـام چنـ
پژوھش در پـي  پرداختھ است. اھدافي كھ نگارنده در پایان 

در قسـمت ست پس از آن ارائھ گردیده است.ھاآندستیابي بھ 
ھاي اصلي مطرح در این رسالھ ارائھ شده اسـت و بعدي، پرسش

سشمتعاقب آن فرضیھ ھـا متصـور ھایي كھ در پاسخ بھ این پر
مرو پـژوھش ی كـاري و ، حـوزهاست، مطرح شـده اسـت. در قل

تـدقیق شـده اسـت و در ی آمـاري رسـالھ،ي و جامعھكاربرد
ھاي بـھ كـار گرفتـھ شـده و ھاي انتھایي بھ ترتیب روشبخش

روند انجام پژوھش در كل رسـالھ، مخاطبـان ایـن پـژوھش و 
ھـاي آن اســتفاده كننـد، تواننـد از یافتـھافرادي كھ مـي

ه صل ارائـھ گردیـدی محتویات كلي در ھر فبندي و ارائھفصل
است.

فصل دوم
ی پژوھشیشینھپ
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مقدمھ مقدمھ ١١--۲۲
ــان ــب در زب ــاي غال ــان رویكردھ ــروز، در می ــي ام شناس

ی ھاي مطرحي است كھ در چند دھـھگرا از نگرششناسي نقشزبان
ھاي قابـل اخیر طرفـداران خـاص خـود را یافتـھ و پیشـرفت

ھـاي ھا ، ھمایشتابی آن باعث شده است تا نشریات ، كمالحظھ
ژوھشي مختلفــي در سراسـر پھاي آموزشي و المللي و گروهبین

این نوع نگرش بھ زبان باشند.بلغِ دنیا حامي و مُ 
ی مند ھلیدي را شاید بتــوان نمونـھگراي نظامدستور نقش

گرا دانست. این دستور توانســتھ اسـت بـھ اعالي رویكرد نقش
ــدگاه ــایر دی ــان س ــوبي در می ــا خ ــرح در ھ ــات مط و نظری

شناسي، جایگاه خاص خود را كسب نماید. آراء مطـرح در زبان
این دستور، بھ ویژه در ویراست سوم كتاب ھلیدي كھ بھ كمك 

ی منتشر شده است، بر پایھ٢٠٠۴َمتیِسن در سال یقابل مالحظھ
ھاي قابل توجھي از زبان انگلیسي شكل گرفتھ است. بـھ داده



٢٠

ی ھاي مھم دربارهچارچوب بسیاري از پرسشرسد در ایننظر مي
ی عملكرد آن بھ خـوبي پاسـخ داده ھاي آن و نحوهزبان، نقش

بندي كالن نظام زبان براي انتقال معني بـھ شده است. تقسیم
ھـاي گونـاگون و بـا ھاي مختلف، بھ خـوبي در بافـتفرانقش

ھاي نظري اوائل كتاب نیـز شواھد كافي تبیین شده است. بحث
ی كتـاب اي كھ در ادامھسازي مباحث بھ ظاھر پیچیدهروشندر

جاست. آمده است، بسیار مفید و بھ
ی ھاي متنوعي براساس این چارچوب نظري و بـر پایـھپژوھش

،ھاي مختلفي از زبان فارسي صورت گرفتھ است و نتـایجداده
بھ طور كلي تأییدي بر اعتبار این نظریـھ بـوده اسـت. در 

ھاي اخیر انجام گرفتـھ ھاي مربوط، در سالوھشایران اھم پژ
ھاي دانشـگاھي اسـت. نامھدر قالب پایانھاآناست كھ غالب 

ھـاانی دیگـر زبھـاي منتشـر شــده دربـارهھا و كتابمقالھ
ی زبان فارسـي چھ دربارهویژه انگلیسي، در مقایسھ با آنبھ

منتشر شده است، از لحاظ تعداد و تنـوع چشـمگیر اسـت. در
ھـاي پـژوھشتـرینین و مربـوطترمھمشود بھ این فصل سعي مي

تاب ھلیـدي و داخلي و خارجي بھ طور خالصھ پرداختھ شـود. ك
) و ٢٠٠۴(گـرااي بــر دسـتور نقـشمقدمـھمتیسن با عنـوان  

ویژه بحث آغازگر و انواع آن كھ موضوع اصلي پژوھش حاضر بھ
اھد شد.رود، بھ اجمال در فصل سوم معرفي خوبھ شمار مي

ھاي داخلي ھاي داخلي پژوھشپژوھش٢٢--٢٢
ھایي كھ بھ طور خاص ھا و كتابتعداد و تنوع مقالھ

مند ھلیدي را در زبان فارسي گراي نظامبخشي از  دستور نقش
ھاي نامھمورد بررسي قرار داده باشد ، در مقایسھ با پایان

ین آثار ترمھمدانشگاھي بسیار ناچیز است. در این بخش بھ 
خواھد شد.اشاره



٢١

نیا نیا رضا حسنرضا حسن١١--٢٢--٢٢
كاربرد بررسي") با عنوان ١٣٨٠ی حسن نیا (نامھدر پایان

،  تعبیر ھلیدي و "آموزاننسجام متن در نوشتار دانشعوامل ا
) از متن مورد توجھ بوده است. بر این اساس متن ١٩٧۶حسن (

یك واحد معنایي در نظر گرفتھ شده كھ تشكیل یك واحـد كـل 
و انسـجام بـھ روابـط معنـایي موجـود در بـین دھـدرا مي
یابـد، اطـالق ھاي متن كھ از طریق عناصر عیني تحقق ميپیام

گشتھ است. با توجھ بھ نتایج این پژوھش، ارجاع و ربـط از 
آمـوزان پربسامدترین ابزارھاي انسـجامي در نوشـتار دانـش

افزایشـي سـاده شخصـي و ربـطِ باشد. در این میان ارجاعِ مي
ــاالت ــھب ــي، رابط ــد. از طرف ــاربرد را دارن ــزان ك ی رین می

چنـــینھمین میـــزان كـــاربرد را دارد. تـــركمجانشـــیني 
آموزان از میان تمامي امكانات موجود در بیان روابـط دانش

جویند.ھاي محدودي سود ميانسجامي، از گزینھ

اكبر راعي دھقي اكبر راعي دھقي ٢٢--٢٢--٢٢
رھـاي انـواع ابزا" ) تحت عنـوان ١٣٨٠ی دھقي (نامھنپایا

ھـاي اول، ھاي فارسي پایـھانسجام درون متني در درون كتاب
بھ بررسي چگونگي كاربرد "ھاآندوم و سوم ابتدایي و بسامد 
ی ھاي فوق پرداختھ است و رابطـھابزارھاي انسجامي در پایھ

باال رفتن سطح متون و نوع و بسامد این ابزارھا نشان داده 
انسـجام در كتـاب شده است. ایـن پـژوھش كـھ بـر مبنـاي 

ست، بـھ ایـن ١٩٧۶ھلیدي و حسن (انگلیسي ) صورت گرفتـھ ا
ھـاي ایـن نتیجھ رسیده است كھ ھر پنج نـوع ابـزار در درس

بدین ترتیـب اسـت: ھاآنھا وجود دارد و توالي بسامد كتاب
انسجام واژگاني، حذف، ارجاع، ربط و جانشـیني. درصـد ھـر 

یا كـاھش روال افزایشھاي مختلف، در پایھنوع از ابزارھا
پـژوھش مبنــي بـر وجـود یمنظمي ندارد و بنابراین فرضـیھ

اي معنادار بین نوع و بسامد ابزارھاي انسـجام مـتن رابطھ



٢٢

ھـاي ھـا و نیـز درسھاي یـك پایـھ و ترتیـب آن درسدر درس
ھـاي ایـن ین یافتـھتـرمھمھاي مختلف رد شده است. از پایھ

ھایي بـیش از تحقیق این ادعاست كھ انسجام وا ژگاني بھ تن
دو برابر مجموع سایر ابزارھـا را بـھ خـود اختصـاص داده 

است.
دآوري تعاریف و تعـابیر مختلـف از مزایاي این پژوھش گر

رسد كھ اولین تعبیر از كالم و متن نظر مياست. بھ"متن"از 
) مطرح كـرده اسـت كـھ تعریفـي كـامالً ١٩۵٢را زلیگ ھریس (
اي از گفتـار انھ است. او متن را پارهمدارساختاري و صورت

داند. پس از تسلط دستور گشتاري تر از جملھ است ميكھ بزرگ
دستور او جملـھ كھاینشناسي و با توجھ بھ چامسكي در زبان

تر از جملھ مورد بحث قرار نگرفت و بنیان بود، قطعات بزرگ
ی بررسي متن بھ تعویق افتاد. نظریات مختلف دیگري دربـاره

بوگرانـد و ھا نظـر دوآنین ترمھممتن مطرح شد كھ شاید از 
ــلر ( ــد. ١٩٨١درس ــاآن) باش ــاطي ھ ــدادي ارتب ــتن را روی م

سـازي باشـد و در صـورت دانستند كھ واجد ھفت معیار متنمي
باطي نخواھـد  عدم رعایت یكي از این معیارھا آن مـتن ارت
ــتگي،  ــجام، پیوس ــد از: انس ــا عبارتن ــن معیارھ ــود. ای ب

رساني، ارتبـاط بـافتي و ارتبـاط ندي، مقبولیت، اطالعھدفم
) نیز متن را ثبت زباني یـك ١٩٨٣بین متني. براون و یول (

متن را بھ دو نوع نوشتاري ھاآندانند، رویداد ارتباطي مي
انـد. از طرفـي كـوئرك و ھمكـاران و گفتاري تقسـیم كـرده

،یسـتبرخالف جملھ یك واحد دسـتوري ن"متن") معتقدند ١٩٨۵(
بلكھ واحدي معنایي و یا حتي واحدي كاربردشناختي است. از 

ــتامبز ( ــدگاه اس ــھ١٩٩۶دی ــتن نمون ــورد ) م ــان م اي از زب
تواند گفتاري و یا نوشتاري باشد. مـتن استفاده است كھ مي

است.بخشي از رفتار زباني است كھ بھ صورت طبیعي رخ داده
شـنیداري ) متن را عبارت گفتاري یـا١٩٧۶ھلیدي و حسن (

در ادامـھ ھاآندانند. دھد، ميكھ یك كل معنایي را شكل مي


