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  چكيده
دهد كه هـدف اصـلي        گراي هليدي را اين اصل تشكيل مي        مند نقش   شالوده دستور نظام  

سـازند؛    ن را مـي   زبان انتقال معناست و به همين منظور گويشوران براي تبادل معنـا مـت             
از سوي ديگر، يكي از اركـان   .يعني در متن آنچه اهميت دارد، رد و بدل كردن معناست

اي  حائز اهميت در كتابها، بخصوص كتابهاي درسي دانشگاهي، نحوة تأليف است، به گونه
هـدف از تـدوين ايـن مقالـه         . كه علوم مربوط به صورت معنامند به خواننده منتقل شود         

ش متني در كتابهاي درسي علوم انـساني سـازمان مطالعـه و تـدوين كتـب            بررسي فرانق 
روشـي كـه    . گراي هليدي است    مند نقش   در چهارچوب دستور نظام   ) سمت(علوم انساني   

نتيجه تحقيق بيـانگر آن اسـت كـه    . در اين تحقيق به كار رفته، توصيفي ـ تحليلي است 
تن به آن در تدوين و تـأليف كتـب          جايگاه آغازگر در زبان فارسي معنامند است و پرداخ        

  .درسي دانشگاهي بسيار اهميت دارد
  

  كليدواژه
، دستور  )سمت(كتابهاي درسي علوم انساني، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني            

  .گراي هليدي، فرانقش متني، آغازگر مند نقش نظام
  

  مقدمه
پر واضح است كـه      .ال علم است  و يكي از ابزارهاي مهم در توصيف و انتق          پويا ،زنده زبان،

توصيف ابزار اصـلي انتقـال    ،علم در جهان به سرعت در حال پيشرفت است و به همين دليل  
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 مكاتـب   بـا اسـتفاده از ابـزار موجـود در         خـصوص     هاي گوناگون، به    جنبه زبان، از يعني   ،آن
 را نتي، زبـان سـ   علومتأليفوقت آن رسيده است كه در  .اهميت است با بسيار ،جديد علمي 

 علمي كه خود بـراي انتقـال درسـت علـوم            ؛يمگيرنظر ب در   يك علم    را و آن    ريمگذابكنار  
 درك مطلــب يدرســي دانــشگاهي در ارتقــاكتابهــاي  شــناختي زبــانكيفيــت .كــاربرد دارد

دكه شو مي ارائه ابزاري 1هليديگراي  نقش مند نظامدستور در .  بسزايي داردتأثيردانشجويان 
هـدف از ايـن     . بـه دسـت داد    از زبـان     معنـايي    و شناختي  زبانتوصيف   آن   واسطهه   ب توان مي

 سازمان مطالعـه و تـدوين        در كتابهاي درسي علوم انساني     2پژوهش نيز بررسي فرانقش متني    
  . استتأليفو اهميت آن در ) سمت(

  
   نظريچهارچوب

بررسـي  آن را تـوان    از دو منظـر مـي   كهكند     توليد مي  ي را متن ،گفتگوانسان هنگام نوشتن و     
منظـر  . اي براي يافتن چيزهاي ديگر      متن به منزله وسيله   و دوم،    متن به منزله شيء       ابتدا، :كرد

را   و ويژگيهـاي آن درگي مي يعني متن را كاال در نظر ، به متن دارد 3»كااليي« رويكرداول، 
م و در واقع    انظاي از يك       يعني نمونه  ، است 4»نمونه« متن يك    ،اما در منظر دوم   . شمارد  برمي

  .شود آشكار مي) زبان فارسي(م نظا)  فارسيبراي مثال،(با مطالعه متن 
دانـد كـه      ياي از روابـط مـ       و زبـان را ماننـد شـبكه        كند  ميهليدي متن را نمونه تلقي      

را بنيـان زبـان     در دستور خود توجه خاصي به معنـا دارد و آن    او. دده  ساختارها را شكل مي   
معنـا بـه معنـاي    . (Halliday, 1994a, P.xxxviii) گيـرد  كالم شـكل مـي  داند كه در متن يا  مي

تواننـد     ترتيب و توالي عناصر سازنده هم مـي        انند چون عواملي م   ،شود  اي محدود نمي    گزاره
خواهـد بـه شـنونده      چيزهايي است كه گوينده مية معنا مجموع ،در واقع . را نتيجه دهند  معنا  

 نقش آن برابر است و براي تعيـين انـواع مختلـف معنـا                يعني معناي يك جمله با     كند؛منتقل  
 ،شـود    انتخاب مطرح مـي    موضوع نقشها جداسازي   با اين . بايد انواع نقش را از هم جدا كرد       

. پردازد  ميانتخاب خاصي   به  چون گوينده براي بيان معناي مورد نظر خود، در هر موقعيت،            
ح است كه در آن يك زبان يا يك بخش از  در اين نظريه زبان به مثابه انتخاب مطر،بنابراين

  :در هـر انتخـاب دو شـق مطـرح اسـت     . است  از طريق انتخابازبان، منبعي براي ساختن معن 
. شـوند  مـي اي از امكانات كه انتخاب         مجموعه )2و  محيطي كه در برگيرنده انتخابهاست      ) 1

                                                                                                                                        
1.  Halliday systematic functional grammar 
2.  textual metafunction 
3.  artefact  
4.  specimen 
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  .سازند  هم نظام را ميشق بااين دو 
اين ديدگاه كاربردي است نه نظري،      «: كردخالصه   توان چنين   ميرا  هليدي  ديدگاه  

» يـاد اسـت نـه جملـه    مـتن بن  در آن   واقعي است نه آزمايشگاهي، نقـشي اسـت نـه صـوري و              
(Halliday, 1994, P. xxx viii) 

در دستور خود سـه اليـه    (Halliday & Matthisson, 2004, p. 30) تيسونا و مهليدي
سـبب   بـه    لـه اق در ايـن م    ؛دنگوي مي از آنها فرانقش     دامك هربه   و   دنگير مي را در نظر     معنايي

 فرانقش متنـي بـا سـاخت مـتن سـروكار            .شود  بررسي مي  فرانقش متني  تنهافراخور موضوع   
 با بافت پيرامون مـرتبط       و يمقبل گفت در  گوييم با آنچه      دهد چگونه آنچه مي     دارد و نشان مي   

 ـ  رـت آغازگـا ساخـي از آنهـيكشوند كه  مي اين رهگذر عوامل ساختاري مطرح در .است
 و بـه آرايـش   پـردازد  مـي  سـاختمان بنـد   هپايان بخـش بـ  ـ ساخت آغازگر. پايان بخش است 

آغازگر نقطه شروع پيام است و انتخاب مناسب آن حكـم قالبـي             . كلمات جمله توجه دارد   
تن گوينده به كمك آن جمله مورد نظر خود را با جمـالت پيـشين مـ                يا   را دارد كه نويسنده   

 گوينـده    يـا   شـنونده در فهـم معنـاي مـدنظر نويـسنده           يااين مسئله به خواننده     . دهد  پيوند مي 
  :اند  چنين تعريف كردهتيسون آغازگر رااهليدي و م. كند مي زياديكمك 

 سـپس   ه،شد   داراي بخشي است كه به صورت آغازگر بيان          ، به عنوان پيام   ، بند )الف
  .دهند  با هم پيام را تشكيل ميود و سرانجامش ميتركيب ) پايان بخش(با بخش دوم 
 امـا در    ،شـود    مـشخص مـي    »wa-« آغازگر با ادات     ، مانند ژاپني  ،در برخي زبانها   )ب

آغـازگر  . شود   آغازگر به واسطه جايگاهش در بند مشخص مي        ، انگليسي ، مانند ديگر زبانها 
  .گيرد در اين زبانها در جايگاه آغازين بند قرار مي

  .ه عطف پيام استآغازگر نقط )ج
 ؛تواند ديگر طبقات گروه يا عبارت باشـد          آغازگر صرفاً گروه اسمي نيست و مي       )د

 در ايـن انتخـاب تنـوع    ؛كنـد   نويسنده آغازگر مورد نظر خود را انتخاب مـي      يا گوينده   يعني
  .وجود دارد
 آغازگر در گفتـار بـا آهنـگ مـشخص و از يـك گـروه نواخـت مجـزا تـشكيل                       )ه

 .ه نواخت بيانگر يك واحد اطالعاتي استهر گرو. شود مي
  ةكـه خـود شـامل يكـي از ايـن سـه سـاز              در صورتي    آغازگر   ، اين تعريف  بر اساس 

 ـ باشـد،   ماننـد زمـان، مكـان، و حالـت    ـ  عناصـر پيرامـوني    )3  و2 مـشاركين )2 1 فراينـد، )1
  .است) در زبان فارسي(ترين سازه  راستي دست

                                                                                                                                        
1.  process  
2.  participants 
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ر همـواره شـامل يـك و تنهـا يكـي از ايـن            پايان بخش، آغازگ   ـدر ساخت آغازگر    
ايـن  . رسـد    آغازگر تجربي به پايان مـي      ة آغازگر بند با اولين ساز     ؛ يعني عناصر تجربي است  

  . باشد مشارك يا عناصر پيراموني،تواند فرايند سازه مي
 آغـازگر تجربـي و   »آنهـا « در ايـن جملـه   .»آنها به سينما رفتنـد    « : توجه كنيد  يبه مثال 

  .ايان بخش است جمله پساير
مطـرح   2متنيبينـا و   1 بينـافردي   كنـار آغـازگر تجربـي دو آغـازگر          اين دستور در   در

هرگـاه  . شـود   تقـسيم مـي  5دار  و زمـان 4 وجه نما3آغازگر بينافردي به سه گروه ندايي،    . است
مـورد  فـرد  آن گيـرد و   شـكل مـي  ) گروه اول(كسي مورد خطاب قرار گيرد آغازگر ندايي        

به طور منطقـي ايـن آغـازگر        . »علي بدو «:  در جمله  »علي« مانند   ؛شود  ه مي منادا ناميد خطاب  
  .شود ندرت ديده مي هدر متون علمي ب

 در ميـان انـواع آغـازگر بينـافردي ايـن            . آغازگر بينافردي وجه نما است     دوم،گروه  
. دهـد   نويسنده را در مورد پيام نـشان مـي  ياگروه بيشترين كاربرد را دارد و قضاوت گوينده      

 افـزوده   : به سه گـروه    »هاي وجه   افزوده«آنها را تحت عنوان     ) 235ـ233، ص   1388(جعفري  
و  )شـك، البتـه، فرضـاً      بـي : ماننـد ( 7 اظهـاري  ،)سرانجام، حاال، گاهي اوقات    :مانند( 6وجهي
   .بندي كرد دسته) ، حقيقتاًصادقانه، شخصاً :انندم( 8گفتارنقش 

ي فعلهـا در زبـان فارسـي      .  است دار  زمان سومين گروه از آغازگر بينافردي، آغازگر     
برگرفته از مصدرهاي توانستن، شدن، بايستن، شايستن و خواستن، معموالً قبل از فعل اصلي              

 در نتيجـه ايـن      ؛دهنـد   روند و نظر گوينده را نسبت به وقوع فعل بعـدي نـشان مـي                به كار مي  
 آغـازگر تجربـي قـرار گيرنـد،         افعال معناي بينافردي دارند و چنانچه در ابتداي بند و قبل از           

شايد بيمـار بـا بيـان مـشكالت         «:  در جمله  »شايد«، مانند   شوند  محسوب مي آغازگر بينافردي   
  .»خود نزد پزشك احساس راحتي كند

 كـه   شـوند   محسوب مي  در صورتي آغازگر بينافردي      گانه  سه است كه موارد     گفتني
  .در ابتداي جمله و قبل از آغازگر تجربي قرار گيرند

آغـازگر متنـي   تواند در جايگاه آغـازين جملـه قـرار گيـرد،              كه مي  يغازگر ديگر آ
                                                                                                                                        
1.  interpersonal Theme 
2.  textual Theme 
3.  vocative 
4.  modal 
5.  finite verbal operator 
6.  modal adjunct 
7.  proposal  
8.  speech act 
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. كنـد   انـسجام برقـرار مـي      اما ميان بندها و جمالت       ،است كه معناي بينافردي و تجربي ندارد      
  .شود  تقسيم مي3 و افزوده ربطي2 ساختاري1 به سه گروه تداومي،، خود، آغازگراين

حركتـي جديـد     كـه     از كلمات است   كوچكي   آغازگر تداومي مجموعة  گروه اول،   
 نويـسنده   يـا و موجـب پيوسـتگي جمـالت گوينـده          كنـد     را بيـان مـي     در مكالمه و گفتمـان    

  .)خب، راستي، اما :انندم( د،شو مي
گيرد و بين بندهاي جمله       آغازگر ساختاري همواره در آغاز بند قرار مي       گروه دوم،   

  .) اين كه، لذاتاكه، زيرا، : مانند(كند  پيوند برقرار مي
سـه  ي ربطـي را بـه         هـا  هانـواع افـزود   ) 252ـ250، ص   1388(جعفري  در گروه سوم،    

عـالوه، بـه     هبـ : مانند (5، گسترشي )، جان كالم  به عبارت ديگر، ضمناً   : مانند (4گروه تشريحي 
  .معرفي كرد) ، نظر به اينكهدرنتيجه، بعداً( 6 تفصيليسرانجامو  )ترتيب، هنوز
ند شو  مي محسوب تنها در صورتي آغازگر متني       گانه فوق   سهرد   است كه موا   گفتني

  .كه در ابتداي جمله و قبل از آغازگر تجربي قرار گيرند
 كه قبل از آن قـرار        چيزي است   آغازگر بند شامل آغازگر تجربي و هر آن        ،بنابراين

اده  به آن آغازگر س    ، شروع شود  )زگر تجربي اآغ(چنانچه بند فقط با يك آغازگر     . گيرد  مي
 بـه آن    ،آغازگر تجربـي شـروع شـود      + بند با آغازگر بينافردي و يا متني         اما اگر    ؛گويند مي

، داراي آغازگر ساده است  »آنها به سينما رفتند   «، جملة    براي مثال  .گويند ميآغازگر مركب   
  مركـب داراي آغـازگر ،  »وسيله من حجـتم را بـر شـما تمـام كـردم              اي مردم، بدين  « ة جمل و
  .است) تجربي + متني + بينافردي(

نـشان   دار و بـي     آغـازگر نـشان    شده اسـت،   بررسي   در اين مقاله  از ديگر مواردي كه     
است كه در برابر اصـطالح      » متداول و رايج  «نشان در معناي     در زبان علم، اصطالح بي    . است
تيب عناصر سازندة جمـالت     تر  نشان بيحالت  . رود  كار مي ه  ب» غير مرسوم «دار به معناي     نشان

. فعـل اسـت   + مفعـول   ) + محـذوف يـا آشـكار     ( خبري در متون علمـي زبـان فارسـي فاعـل          
 در زبان فارسي در جمالت خبري هرگاه آغازگر جمله با فاعل دستوري يعني نهاد               ،بنابراين

ايـن  بـه    . اسـت  دار  نشانصورت   شود، در غير اين      محسوب مي  نشان  بيمنطبق باشد، آغازگر    
  :مثالها توجه كنيد

                                                                                                                                        
1.  continuative 
2.  structural 
3.  conjunctive adjunct 
4.  elaborating  
5.  extending 
6.  enhancing 
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  .» متحول ساخت راشناسي روان ،املي دارويننظريه تك«
  .»ي هوشي را او به دو دسته تقسيم كردآزمونها«

 و در   نـشان   بـي  آغازگر   )فاعل در ابتداي جمله   ( نظريه تكاملي داروين   ،اول در جمله 
  .است دار نشانآغازگر ) مفعول در ابتداي جمله( ي راي هوشآزمونها بعد،جمله 

 و دار نـشان  آغـازگر سـاده و مركـب،    شـد، لـه بررسـي   ترتيب آنچه در ايـن مقا     بدين
 ابتدا به پيشينه و سـپس بـه روش تحقيـق و تحليـل               ،در ادامه . ، بينافردي و متني است    نشان  بي
  .پردازيم مي ها داده

  
  پيشينه

 صـورت گرفتـه در ايـران        مطالعات ابتدا چند اثر غير ايراني و سپس برخي از           ،در اين بخش  
 خبـر   ،Topicمبتـدا معـادل      ،در ايـن مقالـه    كـه   نكته ضروري است    ذكر اين    .دشو ميمعرفي  
 شـده  در نظر گرفته Rheme  معادل پايان بخش و Theme معادل  آغازگر،Commentمعادل 

و بدون تغييـر     عيناً   ديگراناست و از تغيير اين برابر نهادها در بخش پيشينه خودداري و آثار              
  .شود  ميارائه

به اعتقـاد او بنـا   . ي تحليل كردگراي نقشمتنها را از منظر  (Hassan, 1989)رقيه حسن 
 كيفيـت تحـصيالت و مبـارزه بـا مـشكالت            يي منجر بـه ارتقـا     گراي  نقش نگرش   ي،به داليل 

  :اند ، اين داليل چنينشود اجتماعي مي
توانند اطالعـات بيـشتري در مـورد زبـان مـورد نظـر                 آموزگاران با اين نگرش مي     .1

  .ان خود را بهتر آموزش دهندداشته باشند و شاگرد
تواند درك بهتري از زبان داشته باشد و در مـورد محتـواي مطالـب                 آموز مي   زبان .2

  . آوردبه دستدرسي اطالعات بيشتري 
 يعني با در نظر گرفتن هـدفهاي        ،تواند اعمال شود     سياستهاي آموزشي پيشرفته مي    .3
تـري   گيري زبـان بـه نحـو مطلـوب         يـاد  ه،شـد    فرايند آموزش مـشخص      ،تر تر و واقعي   واضح

  .شود هدايت مي
سـي   بـي  ي خبـري راديـو بـي   گزارشـها آغـازگر را در   نقـش  (Gomez, 1994) گومز
استخراج كرد كه همگـي در بنـدهاي خبـري بـه            آغازگر   486 كار، در اين    او. بررسي كرد 
از بررسـي   مجزا كرد و پـس  نشان بي را از   دار  نشان آغازگر اش  وي در مقاله  . ندكار رفته بود  

تـر از    تجربـي رايـج   +  متنـي     آغـازگر  هاي مركـب بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه تـوالي              آغازگر
 مركب ارائه    آغازگر  نظري متفاوت با هليدي در زمينة      1998 در سال    گومز. سايرتواليهاست
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 متنـي و  آغـازگر  تجربي و يـك يـا چنـد    آغازگر او شامل يك به نظر مركب  آغازگر .دكر
تـوان    تحليل او را مي   .گيرند  تجربي قرار مي   آغازگر    كه قبل و بعد از     بينافردي اختياري است  

وي ايـن   . )متنـي ) + (بينـافردي + (تجربـي   ) + بينـافردي ) + (متنـي ( : صورت نـشان داد    دينب
  .نامد  مي1 بسط يافتهآغازگر را آغازگر

 معرفـي برنامـه   ،آگهي فوت: پردازد  به مطالعة چهارنوع متن مي(Fries, 1995) 2فرايز
نتـايج  ايـن    بنـد را تحليـل كـرد و بـه            367او در مجموع    .  توضيح و تفسير   ، داستان ،كنسرتها

  :دست يافت
  . مركب استآغازگر ساده بيشتر از آغازگر در كل پيكره كاربرد .1
  . مركب به كار رفته استآغازگر ساده بيشتر از  آغازگر، در نثر داستاني.2
  ).بدون ذكر آمار(يج در پيكره است تجربي توالي را+  متني  آغازگر توالي.3
  . بينافردي بوده است آغازگر متني بيشتر ازآغازگردر كل متن  .4

بـراي  «: گويد دربارة معنامند بودن جايگاه آغازين جمله مي ) 198ص،  1363(شفائي  
توان عضو مورد نظـر را از جايگـاه خـود انتقـال             برجسته ساختن عضوي از اعضاي جمله مي      

 )صفت (تواند نهاد، گزاره، متمم، قيد يا تعيين كننده  اين عنصر مي  . اي جمله برد  داد و به ابتد   
 منـد   معناشفائي جايگاه آغازين در بند را       . »ي فعلي باشد  ها  گزاره دهندة  تشكيل ءحتي اجزا  و

  .داند مي
در خـصوص تـوالي كلمـات و نقـش آن در معنـا              ) 54 و   53ص  ،  1365(محمودف  

شناسي اين انديـشه كـه تـوالي كلمـات در جملـه              مربوط به زبان  ي  ها  نوشتهدر  «: معتقد است 
ديـدي در آن  رابطة مستقيمي با نقش ارتباطي آن جمله دارد مورد قبـول همگـان اسـت و تر               

 ؛تواند به طرق مختلف بيـان شـود          واحد براساس نقش ارتباطي آن مي      ة جمل ،بنابراين. نيست
  .»خورد قط ترتيب آنها بر هم مي، فكند جمله تغيير دهندة تشكيليعني بدون آن كه كلمات 

مفـاهيم مبتـدا، خبـر و اطـالع كهنـه و نـو را مطـرح         )39 و34ص، 1369(دبير مقدم 
 يا بنيادين دو    نشان  بي در حالت    »من كتاب را خريدم   «اي مثل    د و معتقد است در جمله     كن مي

مـن كتـابي    «در جملـة     اما   ؛)كتاب را =من، و مبتداي ثانويه     =  مبتداي اوليه (مبتدا وجود دارد    
مبتـدا  يك  تنها  شود و جمله       كتاب به همراه فعل خريدن جزئي از خبر محسوب مي          »خريدم
د و آنها را    نك مي به رابطة مبتدا و خبر با دو مفهوم اطالع كهنه و نو اشاره               وي در ادامه  . دارد

  .داند از هم متمايز مي
                                                                                                                                        
1. extended multiple theme  
2. Fries 
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و خبـر را در پـنج گونـه         در رساله دكتري خود سـاخت مبتـدا         ) 1381(نژاد   كاووسي
 ، داسـتاني، نثـر  : ازانـد  عبـارت ايـن پـنج گونـه    . نوشتاري زبان فارسـي معاصـر بررسـي كـرد       

 بنـد و  دويـست وي در هر گونـه  .  علميـ آموزشي  هاي همقالو  علمي، ياه هاي، مقال روزنامه
 6/55ه  در اين هزار بند تحليل شده به اين نتيجه رسيد ك          .  بند را تحليل كرد    هزارمجموع   در

ند و فقط در نثـر      ا   درصد آنها داراي مبتداي ساده     1/44درصد بندها داراي مبتداي مركب و       
بـه نظـر وي چـون هـدف نثـر      .  تعداد مبتداهاي ساده بيش از مبتداي مركـب بـود        اي  روزنامه
؛ بنـابراين،   رساني است، وضوح و اختصار كالم مـد نظـر اسـت             بيان خبر و اطالع    اي  روزنامه

  . نسبت به مبتداي مركب كاربرد بيشتري داردمبتداي ساده
 بـيش از مبتـداي بينـافردي      )  درصـد  4/50( اين هـزار بنـد مبتـداي متنـي           ،در مجموع 

كاربرد مبتـداي بينـافردي در گونـه داسـتاني بـيش از سـاير         . به كار رفته است   ) درصد9/12(
ي شبيه گونه هاست و گونه آموزشي نيز در خصوص كاربرد مبتداي بينافردي تا حدود   گونه

  .داستاني است
 كارشناسـي ارشـد خـود دو مجموعـه از كتابهـاي             نامـه   پاياندر  ) 1383( غفاري مهر 

 كـه در  فت نتيجه گروكرد  خبر بررسي ـ  را از نظر ساختار مبتدا) آزفا(آموزش زبان فارسي 
مبتـداي  درصـد   5/84 مبتداي مركب و     درصد 5/15،  فارسي بياموزيم جمالت خبري كتاب    

ه درصـد مبتـدا سـاد      5/89 مركـب و      درصـد  5/10آزفـا   كتابهاي  كه در    حالي ست، در ساده ا 
تـوان گفـت كـه ايـن      مـي از مبتداي مركب فارسي بياموزيم  است و با توجه به استفاده بيشتر  

 مبتـداهاي  فارسـي بيـاموزيم   در  . مجموعه انطباق بيشتري با گونه گفتاري زبـان فارسـي دارد          
اسـتفاده از  . دهد  كل بندهاي خبري را تشكيل مي درصد 27ا   و در آزف    درصد 5/33 دار  نشان

  .استنزديك  متنها به گونه گفتاري كهدهد  مي نشان دار نشانمبتداهاي 
 آمـوزان   دانـش در رسـاله دكتـري خودكتابهـاي فارسـي و انـشاهاي             ) 1387( نيا فهيم

ر متن و چه در     دبستان را از اين نظر بررسي كرده است و به اين نتيجه رسيده است كه چه د                
 نـه   ، اسـت  نـشان   بـي  گرايش غالـب در كـاربرد آغـازگر سـاده و             آموزان  دانشانشاهاي اين   
 در كتابهــا بــيش از دو برابــر بــسامد دار نــشانبــسامد وقــوع آغازگرهــاي . دار مركــب نــشان

  .رخدادآن در انشاهاست
  

  روش تحقيق 
 بر اين اساس كتابهـاي      ،ت بر تحليل محتواس   تأكيد تحليلي با    -تحقيق حاضر از نوع توصيفي    

  از آنجـا كـه     . انتخاب شدند  )سمت(مطالعه و تدوين كتب علوم انساني       علوم انساني سازمان    
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د، از سـه حـوزه      ن باشـ  يتـأليف :شـدند  معيارها انتخـاب  اين   سه كتاب با     است،زياد   آنهاتعداد  
د و نط باشـ  حوزه مربوة كتابهاي پايةد، در زمرند، بيش از سه بار چاپ شده باش      نمختلف باش 

  : انتخاب شدند  كتاب سهبدين ترتيب ؛ به بعد باشد1381 از سال هاآخرين چاپ آن
  .1381 ، چاپ چهارم، تربيت بدنيةحوز، كليات تربيت بدني در مدارس .1
  .1386 ، چاپ سوم،شناسي روان حوزة ،ي فرديتفاوتها شناسي روان .2
  .1386 ، چاپ پنجم،يتي علوم تربحوزة ،مباني و اصول راهنمايي و مشاوره .3

در كتاب اول   ،  نتيجهدر   مجزا شدند،     اين كتابها   اول صفحة چهل   يبندها سپس كليه 
 بنـدها سپس ايـن     ؛ آمد به دست  بند   913 سوم بند و در كتاب      884كتاب دوم   در   بند،   1013

  .ندشداز منظر فرانقش متني بررسي 
در زبان فارسي به صورت  ترتيب عناصر نكته حائز اهميت در اين مقاله اين است كه

كه زبان فارسي    يي از آنجا  ضمندر  . فعل در نظر گرفته شده است     + مفعول  +  فاعل   نشان  بي
  بــراي مثــال  .شــده اســتتلقــي  نــشان بــي آغــازگر  نيــزضــميرانداز اســت، فاعــل محــذوف

   در نظــر گرفتــهنــشان بــي آغــازگر »مــن «فاعــل محــذوف ،»معمــا را حــل كــردم« ةدر جملــ
  .ه استشد

  
  ها دادهيل تحل

 ،بر اين اساس. پردازيم ميفوق در اين قسمت به بررسي و تحليل فرانقش متني در سه كتاب     
  .ندوش مي، متني و بينافردي بررسي نشان بي، دار نشان انواع آغازگر ساده، مركب،

داشـته  ) آغـازگر تجربـي   ( فقـط يـك آغـازگر        بنـد تر گفتيم چنانچه در ابتداي       پيش
 بـه آن آغـازگر مركـب        ،ساده و چنانچه بيش از يـك آغـازگر باشـد           به آن آغازگر     ،باشيم
توانـد مـشارك،      ترين سازه است و مـي         در زبان فارسي اين آغازگر دست راستي       .گويند مي

  .گردد پايان بخش محسوب ميآن  ؛ ساير پيراموني باشدفرايند ياعناصر
 حـاوي  )رصـد  د5/47( بنـد  420 ،بنـد  884 از  تفاوتهاي فرديشناسي  رواندر كتاب   

نمودار و   1جدول   ( حاوي آغازگر مركب بود    ) درصد 5/52يعني  ( بند 464آغازگر ساده و    
  ).1اي  كلوچه

  
  شناسي تفاوتهاي فردي روان بند 884توزيع فراواني آغازگر ساده و مركب در    1 جدول

   بندهادرصد نسبت به تعداد كل  فراواني   تفاوتهاي فرديشناسي روان
  5/47  420  آغازگر ساده
  5/52  464  آغازگر مركب
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                   5/47%               5/52%  
  
  

   تفاوتهاي فرديشناسي روان بند 884 توزيع فراواني آغازگر ساده و مركب در   1 اي كلوچهنمودار 
  

كنيـد در ايـن كتـاب درصـد آغـازگر مركـب نـسبت بـه                  مـي  كه مالحظه    طور  همان
 كتـاب    اين تأليف در   يعني.  است  برابر  تقريباً ) درصد 5( يار اندك آغازگر ساده با تفاوت بس    

  .لف از آغازگر متني و بينافردي نيز استفاده كرده استؤم)  صفحه اول40 درحداقل(
 حاوي ) درصد5/42(  بند430، بند1013 از كليات تربيت بدني در مدارسدر كتاب 

 و نمـودار  2جـدول   ( بـود  حـاوي آغـازگر مركـب      ) درصـد  5/57( بند 583آغازگر ساده و    
  .)2اي  كلوچه

  
  كليات تربيت بدني در مدارس بند 1013توزيع فراواني آغازگر ساده و مركب در    2جدول 

  بندهادرصد نسبت به تعداد كل   فراواني  كليات تربيت بدني در مدارس
  5/42  430  آغازگر ساده
  5/57  583  آغازگر مركب

 

 
                5/42%            5/57% 

 

 
   كليات تربيت بدني در مدارس بند1013 توزيع فراواني آغازگر ساده و مركب   2 اي كلوچهنمودار 
  

 5/57يعنـي  (كتاب درصد وقوع آغازگر مركب بيش از آغازگر ساده اسـت     اين  در  
 و كمتـر    انـد   شدهآغازگر تجربي شروع    +  بندها با آغازگر متني يا آغازگر بينافردي         )درصد

ترجيح داده است بندها را به      در آن    مؤلف ؛ استفاده شده است   ، به تنهايي  ،تجربير  از آغازگ 

 آغازگر ساده     
  آغازگر مركب

 آغازگر ساده     
  آغازگر مركب
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  .صورت مركب آغاز كند
 ) درصـد  5/58( بنـد  535 ،بنـد  913 از   مباني و اصول راهنمـايي و مـشاوره       در كتاب   

 و  3جـدول    ( حـاوي آغـازگر مركـب بـود        ) درصـد  5/41( بنـد  378حاوي آغازگر ساده و     
  )3اي  نمودار كلوچه

  
  مباني و اصول راهنمايي و مشاوره بند 913توزيع فراواني آغازگر ساده و مركب در    3 جدول

  هابنددرصد نسبت به تعداد كل   فراواني  مباني و اصول راهنمايي و مشاوره
  5/58  535  آغازگر ساده
  5/41  378  آغازگر مركب

  
                         5/41%  

  

                  5/58%  
  
  

  مباني و اصول راهنمايي و مشاوره بند 913 توزيع فراواني آغازگر ساده و مركب در   3اي  ار كلوچهنمود
  

كنيد در اين كتاب درصد آغازگر ساده بـيش از آغـازگر               كه مالحظه مي   طور  همان
  .مركب است و مؤلف استفاده از بندهاي ساده را بر بندهاي مركب ترجيح داده است

 بـا   هـا غازگر ساده و مركب در ايـن سـه كتـاب و مقايـسه آن               آمده از آ   به دست آمار  
نـشان    ـ  پيشينه نام برخي از آنهـا رفتـه اسـت   مبحث در ـ كهشده است   كه تا كنون مطالعاتي

 و بيـان    ةشـيو . پرداخـت ن   بـه آ   بايـد فارسـي معنامنـد اسـت و         كه آغـازگر در زبـان        دهد  مي
.  بـسزايي دارد   تـأثير ب   پيوسـتگي و درك مطلـ      ،در انـسجام  چگونگي شروع يك موضـوع      

 درك آن براي مخاطب     ،تر آغاز كنيم   تر و غامض   پرواضح است كه هر چه جمله را پيچيده       
 آغاز شود و    تر  سادهاما هرچه جمله    . شود ميتر و انگيزه او براي پيگيري مطلب كمتر          سخت

درك آن  ) بدهـد را  يعنـي كمتـر رنـگ و بـوي ترجمـه            (  باشـد  تـر   نزديـك به زبـان مـادري      
مطالعـه  يابد و در حـوزه مربـوط         ميتر و مخاطب انگيزه بيشتري براي پيگيري مطلب          راحت

  .گردد مي بررسي دار نشان و نشان بيدر ادامه آغازگر . كند بيشتري مي
  اســت و در» متــداول و رايــج« معنــاي  بــهنــشان بــي اصــطالح آمــد كــه طــور همــان
  تيـب  تر  نـشان  بـي حالـت   . رود كـار مـي   ه  بـ » غيـر مرسـوم   « بـه معنـاي      دار  نـشان برابر اصطالح   

 آغازگر ساده     
  آغازگر مركب

 آغازگر ساده     
  آغازگر مركب
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) + محـذوف يـا آشـكار     (عناصر سازندة جمالت خبري در متون علمي زبـان فارسـي فاعـل            
ــان فارســيجمــالت خبــريدر  يعنــي. فعــل اســت+ مفعــول  ــا فاعــل   زب    هرگــاه آغــازگر ب
  صــورت   در غيــر ايــن؛شــود  محــسوب مــينــشان بــي منطبــق باشــد، ، يعنــي نهــاد،دســتوري

  تـرين حالـت زمـاني       نـشان   بـي  ،كـه زبـان فارسـي ضـميرانداز اسـت          از آنجـا   . است دار  نشان
ترين حالت نيز زماني است كه فاعـل پـس از           دار  نشان داشته باشيم و   ياست كه فاعل محذوف   

  و توانـد بـه دو صـورت محـذوف          فاعل در زبـان فارسـي مـي        ،بر اين اساس  . فعل قرار گيرد  
 از بـر هـم      ؛ بعد از فعـل ظـاهر گـردد        و  بعد از مفعول   ،آشكار و در سه جايگاه قبل از مفعول       

آن را   1 كـه شـكل      آيد  وجود مي ه  ترين ب دار  نشانترين تا    نشان  بي پيوستاري از    كنش اين دو  
  .هدد مينشان 

  
  محذوف  

  )نمود در شناسه فعل(
  

  )تر نشان بي(  قبل از مفعول

  )نشان بي(  قبل از مفعول    فاعل
  )دار نشان(  بعد از مفعول  آشكار  
ــود (   ــا  نم ــه صــورت اســم ي ب

  )دارتر نشان(  بعد از فعل  )ضمير

  فاعل در زبان فارسي   1شكل 
  

در .  محـذوف اسـت    »مـن «فاعـل   » كتـاب را خريـدم    «  ماننـد  ،ين حالت تر  نشان بيدر  
در . در جايگـاه آغـازين قـرار دارد       » مـن « فاعل   ،»من كتاب را خريدم   « ، مانند نشان  بيحالت  
 بلكـه بعـد از      ،در جايگـاه خـود    نـه    »مـن «  فاعـل  »خريدمكتاب را من     « مانند ،دار  نشانحالت  

 در  »مـن «فاعـل    »كتـاب را خريـدم مـن      « ماننـد    دارتـرين حالـت،     نشان رمفعول قرار دارد و د    
  . نمايان شده است، جملهي يعني در انتها،ترين حالتدار نشان

 198 ،بند 884 از مجموع     تفاوتهاي فردي  شناسي  روانطبق اين توضيحات در كتاب      
 و نمـودار    4جـدول    ( بـود  نـشان   بـي  ) درصـد  5/77( بنـد  686 و   دار  نـشان  ) درصد 5/22( بند

  ).4اي  كلوچه
  

  شناسي تفاوتهاي فردي روان بند 884 در دار نشان و نشان بي توزيع فراواني آغازگر   4جدول 
  بندها درصد نسبت به تعداد كل  فراواني   تفاوتهاي فرديشناسي روان

  5/22  198  دار نشانآغازگر 
  5/77  686  نشان بيآغازگر 
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            5/22%  

  
  
  

                      5/77%  
  

  شناسي تفاوتهاي فردي روان بند 884دار در  نشان و نشان  توزيع فراواني آغازگر بي  4اي  نمودار كلوچه
  

 5/33( بند 339 تعداد ،بند 1013از مجموع  كليات تربيت بدني در مدارسكتاب در 
 3 نـشان   بـي  يعنـي بـسامد آغـازگر        . است نشان   بي ) درصد 5/66( بند 674 و   دار  نشان )درصد

  ).5اي   و نمودار كلوچه5جدول  (. استدار نشانبرابر بيش از آغازگر 
  

  كليات تربيت بدني در مدارس بند 1013 در دار نشان و نشان بي توزيع فراواني آغازگر   5 جدول
  هابندسبت به تعداد كل درصد ن  فراواني  كليات تربيت بدني در مدارس

  5/33  339  دار نشانآغازگر 
  5/66  674  نشان بيآغازگر 

  
  

            5/33%  
  
  
  

                5/66%  
   كليات تربيت بدني در مدارس1013 در دار نشاننشان و  توزيع فراواني آغازگر بي  5 اي كلوچهنمودار 
  

 5/38( بند 353 تعداد   ،بند 913 از مجموع    مباني و اصول راهنمايي و مشاوره     در كتاب   
  ).6اي   و نمودار كلوچه6جدول  ( بودنشان بي ) درصد5/61( بند 560 و دار نشان )درصد

  

  مباني و اصول راهنمايي و مشاوره بند 913 در دار نشان و نشان بي توزيع فراواني آغازگر   6جدول 
  بندهاكل درصد نسبت به تعداد   فراواني  مباني و اصول  راهنمايي و مشاوره

  5/38  353  دار نشانآغازگر 
  5/61  560  نشان بيآغازگر 

 دار     آغازگر نشان
  نشان آغازگر بي

 دار     نآغازگر نشا
  نشان آغازگر بي
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            5/38%  
  
  
  

                5/61%  
  

  مباني و  اصول راهنمايي و مشاوره بند913 در دار نشاننشان و  توزيع فراواني آغازگر بي   6 اي كلوچهنمودار 
  

 بيـشتر از  نـشان  يبـ  كـه در هـر سـه كتـاب بـسامد وقـوع آغـازگر                 دهد  نشان مي آمار  
  . استدار نشانآغازگر 

ــشتر آغــازگر   ــسامد بي ــيب ــشان ب ــه ن ــسبت ب ــشانآغــازگر  ن    اســت كــهحــاكي دار ن
  قبـل از مفعـول قـرار گرفتـه اسـت          ) چه به صورت آشكار و چه به صورت محـذوف         (فاعل  

ــارو  ــان فارســي رعايــت شــده اســت در آن معي ــا وجــود .  زب ــن، ب ــاب اي ــاتدر دو كت   كلي
   درصـــد آغـــازگر دارس و مبـــاني و اصـــول راهنمـــايي و مـــشاوره،تربيـــت بـــدني در مـــ

  حـدود يـك سـوم     در   قابـل توجـه اسـت و         ، هرچنـد كـم اسـت      نـشان   بـي  نسبت به    دار  نشان
  د كـه   كـر مـل   أ ت بايـد ايـن نكتـه      در. دهـد  مـي فراوانـي را بـه خـود اختـصاص          )  درصد 3/1(

  كــرده اســت خواننــده عناصــر ســازنده جملــه را جــا بــه جــا  نظــر بــراي جلــب مؤلــفآيــا 
  ترجمـه آن را  ترتيب عناصـر سـازنده جملـه در زبـان انگليـسي قـرار گرفتـه و                 تأثيريا تحت   

  ؟كرده است
 آغازگر متني و آغازگر بينـافردي اسـت كـه بـه     در اين مقاله،  آخرين مورد پژوهش    

 بـدني    شناسي تفاوتهاي فردي، كليـات تربيـت        روان  آمده در سه كتاب    به دست ترتيب آمار   
  .شود مي بيان  مباني و اصول راهنمايي و مشاورهدر مدارس و

 ) درصـد  5/46( بنـد  412 ،بند 884 از مجموع     تفاوتهاي فردي  شناسي  روان در كتاب 
  .)7اي   و نمودار كلوچه7جدول  (آغازگر متني بود

  
  شناسي تفاوتهاي فردي روان بند 884 توزيع فراواني آغازگر متني در   7جدول 

  بندهادرصد نسبت به كل   فراواني  دي تفاوتهاي فرشناسي روان
  5/46  412  آغازگر متني

 دار     آغازگر نشان
 نشانآغازگر بي
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                     5/46%                5/53%  
  
  
  

   تفاوتهاي فرديشناسي روان  بند884توزيع فراواني آغازگر متني در    7 اي كلوچهنمودار 
  

   بنـــد 513، بنــد  1013 از مجمـــوع كليـــات تربيــت بـــدني در مــدارس  در كتــاب  
   كـه از ايـن آغـازگر بـه خـوبي           دهـد   نـشان مـي    ايـن رقـم      . آغازگر متني بود   ) درصد 5/50(

   و نمــودار8جــدول (شــود  ديــده مــي انــسجام ميــان بنــدها در نتيجــهو اســت اســتفاده شــده 
  )8اي  كلوچه

  

  كليات تربيت بدني در مدارس بند 1013توزيع فراواني آغازگر متني در    8 جدول
  بندهادرصد نسبت به كل   فراواني  سكليات تربيت بدني در مدار

  5/50  513  آغازگر متني
  
  

               5/50%  
  
  

                                5/49%  
  

  كليات تربيت بدني در مدارس  بند1013 توزيع فراواني آغازگر متني در    8 اي كلوچهنمودار 
  

 )5/38( بنـد  353 ،بنـد  913از مجمـوع    مباني و اصول راهنمايي و مـشاوره        در كتاب   
 3/1 در اين كتاب از مجموع بندهاي داراي آغازگر مركـب در حـدود               .استآغازگر متني   

است كه نسبت به مـورد      از آنها از آغازگر متني براي انسجام ميان بندها استفاده شده            درصد  
 و نمـودار    9جـدول   ( نيز مؤيد همين امـر اسـت         8 با   9دارد؛ مقايسه نمودار    قبل آمار كمتري    

  .)9اي  وچهكل

 آغازگر متني     
 كل جمله

 آغازگر متني     
 كل جمله
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  مباني و اصول راهنمايي و مشاوره بند 913 توزيع فراواني آغازگر متني در   9جدول 
  بندهادرصد نسبت به كل   فراواني  مباني و اصول راهنمايي و مشاوره

  5/38  353  آغازگر متني
  

  
          5/38%  

  
  

                5/61%  
  
  

  مشاوره مباني و اصول راهنمايي و  بند913متني در توزيع فراواني آغازگر    9 اي كلوچهنمودار 
  

 آمده از آغازگر بينافردي در اين سه   به دست در اين قسمت توزيع فراواني و نمودار        
  .دشو ميكتاب به ترتيب ارائه 

 داراي  ) درصـد  9/7( بنـد  70 ،بنـد  884 از مجمـوع      تفاوتهاي فـردي   شناسي  روان در
  .آغازگر بينافردي بود

  
  شناسي تفاوتهاي فردي روان بند 884زيع فراواني آغازگر بينافردي در  تو  10جدول 

  بندهادرصد نسبت به كل   فراواني   تفاوتهاي فرديشناسي روان
  9/7  70  آغازگر بينافردي

  
            9/7%  

  
  

      
  

                 1/92%  
  تفاوتهاي فردي شناسي روان  بند884توزيع فراواني آغازگر بينافردي در  10 اي كلوچه نمودار

  
 ) درصـد  5/15( بنـد  155 ،بنـد  1013از مجمـوع    كليات تربيت بدني در مـدارس       در  

  ).11اي   و نمودار كلوچه11جدول  (داراي آغازگر بينافردي بود

 آغازگر متني     
 كل جمله

 آغازگر بينافردي     
 كل جمله
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   كليات تربيت بدني در مدارسبند 1013 توزيع فراواني آغازگر بينافردي در   11 جدول
  بندهاد نسبت به كل درص  فراواني  كليات تربيت بدني در مدارس

  5/15  155  آغازگر بينافردي
  
  

          5/15%  
  
  
  

              5/84%  
  

  كليات تربيت بدني در مدارسكتاب  بند 1013توزيع فراواني آغازگر بينافردي در  11 اي كلوچهنمودار 
  

 ) درصــد5/7( بنـد  69 ، بنـد 913 از مجمـوع  همبـاني و اصـول راهنمـايي ومـشاور    در 
  .)12اي   و نمودار كلوچه12جدول  ( بينافردي بودداراي آغازگر

  
  مباني و اصول راهنمايي و مشاوره بند 913در  توزيع فراواني آغازگر بينافردي   12 جدول

  بندهادرصد نسبت به كل   فراواني  مباني و اصول  راهنمايي و مشاوره
  5/7  69  آغازگر بينافردي

  
          5/7%  

  
  
  
  

              5/92%  
  مباني و اصول راهنمايي و مشاورهكتاب  بند 913توزيع فراواني آغازگر بينافردي در    12 اي كلوچه نمودار

  
 آمـده از آغـازگر متنـي و    به دسـت  مقايسه آمارهاي كنيد  مي كه مالحظه طور  همان

از )  برابـر  4(كه درصـد وقـوع آغـازگر متنـي بـسيار بيـشتر              بين آن است    آغازگر بينافردي م  
 و بـا توجـه      كند  مياين نتيجه با توجه به نقشي كه آغازگر متني ايفا           . دي است آغازگر بينافر 

  تـر گفتـيم كـه آغـازگر متنـي          پـيش  .به رسمي بودن متون بررسي شـده دور از ذهـن نيـست            

 آغازگر بينافردي     
 كل جمله

 آغازگر بينافردي     
 كل جمله
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ــان بنــد و بافــت آن مــي ســب ــسجام مي ــين  ب ان ــايي ب   گــردد و در واقــع رابطــه منطقــي و معن
ــد ــي  رادو بن ــود م ــه وج ــالي آورد ؛ در  ب ــه  ح ــرش ك ــافردي نگ ــازگر بين ــساسات و،آغ    اح

نيـز در   ) 177، ص   1388(نـژاد    كاووسـي . دهـد   قضاوت گوينده را در ارتباط با پيام نشان مي        
  بررسي خود از پنج متن بررسي شـده بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه كـاربرد آغـازگر بينـافردي                        

) اي  روزنامه ، علوم محض، آموزشي   ،مقاالت علمي (ها   در گونه داستاني بيشتر از ديگر گونه      
  اسـت و در خـصوص كــاربرد آغـازگر بينــافردي گونـه آموزشــي تـا حــدودي شـبيه گونــه      

  .داستاني است
  

  گيري نتيجه
سپس با توجه بـه آن نتـايج        بينيم و      را مي   آمده به دست  آمار    ستوني از  هاينمودارابتدا  حال  

 : كنيم ميرا بررسي 
  آمـده  به دسـت   آمار   ؛رسي شد  بر بند 884  تفاوتهاي فردي  شناسي  روان در كتاب    .1

 5/52( بنـد  464، آغـازگر مركـب    ) درصـد  5/47(بنـد    420آغازگر ساده   :  شرح است  دينب
و )  درصـد  5/46(بنـد    412، آغازگر متني    ) درصد 5/22(بند   198 دار  نشان، آغازگر   )درصد

  .)13نمودار  () درصد9/7(بند  70آغازگر بينافردي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   تفاوتهاي فرديشناسي روانفرانقش متني در نمودار ستوني    13نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 دار       آغازگر مركب     آغازگر ساده آغازگر بينافردي        آغازگر متني          آغازگر نشان
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 بـه دسـت   آمـار  ؛ بررسـي شـد  بند 1013كليات تربيت بدني در مدارس  در كتاب   .2
بنـد   583، آغـازگر مركـب      ) درصـد  5/42(بنـد    430آغازگر سـاده    :  شرح است  دينآمده ب 

 5/50(بنـد    513نـي   ، آغـازگر مت   ) درصـد  5/33(بنـد    339 دار  نـشان ، آغازگر   ) درصد 5/57(
  ).14نمودار ( ) درصد5/15(بند  155، آغازگر بينافردي )درصد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  كليات تربيت بدني در مدارسفرانقش متني در نمودار ستوني    14نمودار 
  

 بـه دسـت   آمار ؛ بررسي شدبند 913 ،مباني و اصول راهنمايي و مشاوره در كتاب   .3
بنـد   378، آغـازگر مركـب      ) درصـد  5/58(بنـد    535آغازگر سـاده    : ست شرح ا  دينآمده ب 

 5/38(بنـد    353، آغـازگر متنـي      ) درصـد  5/38(بنـد    353 دار  نـشان ، آغازگر   ) درصد 5/41(
  .)15نمودار  () درصد5/7(بند  69، آغازگر بينافردي )درصد

 و يشناسي تفاوتهـاي فـرد   روانآغازگر ساده در دو كتاب  كه  دهد     آمار نشان مي   .4
مبـاني و اصـول    امـا در كتـاب   . بيش از آغازگر مركب استكليات تربيت بدني در مدارس   

بـا  كه  دهد    اين امر نشان مي   . آغازگر مركب بيش از آغازگر ساده است      راهنمايي و مشاوره    
يـد آن   ؤضمن م در   .توان تفاوت سبكي نويسندگان و مترجمان را بررسي كرد          اين روش مي  

 متفاوت و  تأثير ، خود ، كه هريك  ،ي مختلف آغاز كرد   ها  شيوهن به   توا  است كه جمله را مي    
  .منحصر به فردي در مخاطب و به طور خاص در درك مطلب دارد
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  مباني و اصول  راهنمايي و مشاورهفرانقش متني در نمودار ستوني    15 نمودار
  
  : است2شكل شرح  نظام آغازگر در متون علمي زبان فارسي به .5

  
  تجربي، متني، بينافردي: با توجه به نقش آن در بند        

  
  آغازگر تجربي: ساده          
  :با توجه به تركيب      
  تجربي+متني و يا بينافردي: مركب          

  انواع آغازگر در     
  فاعل محذوف قبل از مفعول: تر نشان بي

   مفعولفاعل آشكار قبل از: نشان بي        زبان فارسي      
  فاعل بعد از مفعول: دار نشان  :      با توجه به جايگاه فاعل    
  فاعل بعد از فعل: دارتر نشان          

  
     نظام آغازگر در زبان فارسي2شكل 

  

 ايـن پيوسـتار از      . در زبان فارسي داراي پيوستار اسـت       دار  نشان و   نشان  بي آغازگر   .6
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  .تر استدار نشان تا تر نشان بي
 آغـازگر  فراوانـي  آمار حاصل در هر سه كتاب در آغازگرهاي مركب      با توجه به   .7

  .متني بيش از آغازگر بينافردي است
توانند با يكديگر تركيب شوند       دهنده آغازگر به طرق مختلف مي       عناصر تشكيل   .8

  و تـر  نـشان  بـي شود كه  يك سـوي آن آغـازگر سـاده         و از اين رهگذر پيوستاري ايجاد مي      
  .تر استدار نشانزگر مركب سوي ديگر آن آغا

دهنـده آن بـه       آغازگر در زبان فارسي معنامند است و عناصـر تـشكيل           از آنجا كه   .9
 چگـونگي با توجه به آنكه     نيز  شوند و     توانند با يكديگر تركيب     شمار مي  طرق مختلف و بي   

 پـرداختن بـه     ،شروع جمله در درك مخاطب و جلب توجه او به موضوع نقش بسزايي دارد             
 كتابهاي درسي بايد اين ويژگي زبـان فارسـي را   تأليف بنابراين در بسياري دارد؛اهميت  آن  
 با جمالت قبـل و      نيز شروع جمله و پيوستگي آن با موضوع و          چگونگي و به    گرفت نظر   رد

  .بعد توجه كرد
هاي زباني و سبكهاي نگارش        فرانقش متني به عنوان ابزاري براي تشخيص گونه        .10
  .درون به كار مي
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