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 چکیده
 هـا   تفـاو   و هـا  شـااهت  ،گـرا  هیدـ     از رویکرد نقش متنی فرانقش منظر ازو  ،حاضر پژوهش در

 و انسـانی  عیـو   هـا   گـرایش  تخصصـی  زبـا   کتـ   آغـازگر   ازسـاتت  منـ    بهـر   ةشدو احتمالی
 بررسـی  ایرانـی  غدـر  نویسـن گا   از همسـا   کتـ   و ایرانـی  نویسـن گا   از ،«سـمت » سازما  هن سیم
 نظـر  مـورد  منـاب   از توانـ نی  مـت   32 آ  آمار  ةجامع و تحیدیی - توصدفی ،پژوهش روش .شود می

 در و نویسـن گا   بـد   در پدکـر ،  کـ   در آغازگرهـا  از اسـتفاد   مدـاا   در پـژوهش،  نتایج طاق است.
 سـاد   آغـازگر  صـ ،  در ص  تجربی آغازگر ،زیرا ؛شود نمی دی   زیاد  تفاو  ،تحیدیی ها  گرایش
 برابـر  در %5/22) بدنـافرد   ازآغازگر بدش متنی آغازگر و %(24 برابر در %76) مرک  آغازگر از بدش
 پـژوهش:  ها  یافته ةپای بر شود. می مربوط ها آ  تألدفا  بود  ژانر به آ  اصیی عیت دارد. کاربرد %(2
 زبـا   کتـ   در ویـژ   هبـ  دانشـگاهی،  کتـ   ت وی  در و است دارمعنا انگیدسی زبا  در آغازگر ایگا ج

 ةنظریـ  بـا  مختیـ   نویسـن گا   نگارش چارچوب سویی هم و زیاد شااهت شود؛ می رعایت، تخصصی
 اثربخشـی  بـه   امؤلفـ اسـت؛   عیمـی  کتـ   ارزیـابی  در دیـ گا   ای  کارآم   دهن ة نشا  ییگرا نقش

 ژانرهـا   تفکدـ   در آ  از ور  بهـر   مدـاا  و  مت  انسجا  و گسترشدر  اباار منالة  به متنی فرانقش
 آ  ةنویسـن   کـه  مانـا  ایـ   بـر  درسی کتاب انتخابکه  توجه دارن  و در نهایت ای  دانشگاهی مختی 
 دست.ن مناسای معدار باش ، ایرانی غدر یا ایرانی
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Abstract 

In Functional Grammar, theme is a structure that plays a key role in message 

processing and it refers to the subject matter to which the message relates. Due to 

having such role, this linguistic concept is considered in the analysis of educational 

texts by those interested in this field. In the present study, drawing upon textual 

metafunction of Functional Theory, finding possible similarities and differences in the 

theme selection of universities’ ESP textbooks in Humanities and Engineering 

disciplines by Iranian(SAMT) and non-Iranian authors is of significant interest.The 

method of this research is descriptive-analytical and the statistical population is 32 

readable texts from the sources.The results showed that there is no significant 

difference in the use of themes in the corpus, among authors,and between dicsiplines; 

so that,100% experimental themes, simple themes more than multiple themes (76% vs. 

24%) and textual themes more than interpersonal themes (22.5% vs. 2%) have been 

used by all authors. It seems that the main reason for this similarity is related to the 

genre similarity of writings. Based on the findings, the following results can be 

inferred: Theme is meaningful in the English language and is taken into account in the 

writing of academic textbooks, especially in ESP; the remarkable similarity and the 

writing framework alignment of different authors with Halliday’s systemic functional 

theory suggests the usefulness of this view in the evaluation of  scientific books; the 

authors' attention to the effectiveness of the textual metafunction as an efficient 

resource in the construction, development, and coherence of texts, as well as its 

efficiency in academic textbooks division to different genres is elaborated; finally, in 

the light of these findings, it can be said that choosing a textbook based on the criteria 

that the author is Iranian or not, is not desirable. 
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 مقدمه
جایگا   نقش و ،فراین آموزش و یادگدر  زبا  انگیدسی اباارتری   مت اولآموزشی از کت  
آمـوزش   دردرسـی   اهمدت کتاببا تأکد  بر  (Sheldon, 1988: 237شی و  )  .نا  دار ویژ 

 آمـوزش زبـا  انگیدسـی را    ةبرنامـ  و مقص  است کت  درسی ساتتار، معتق ، زبا  انگیدسی
ت ریس  ةشدو نظدر ،ها  معیم ویژگیتوان   میطریق  ای  از آموز حتی زبا  و  ،نده نشا  می

ــاب  آمــوزش تــری   مهــم یکــی از نج .بســ را ــا  انگیدســی درمن ــرا ، زب ــا  تخصصــی  ای زب
 انتقـال مفـاهدم و   بـه منظـور   محتـوا  عیمـی کارآمـ ،    نظر هاست که انتخاب آ  از دانشگا 
 از د  اسـت. ان رکارا  آموزش بـو  دست ةهموار  دغ غ سطح معیوما  دانشجویا ،  ارتقا
ارزیـابی محتـوا    ، مؤثرن  ای  اباارها  آموزشیهایی که درتصوص انتخاب صحدح  شدو 
کدفدـت  و شناسـایی   نقـای  را  تاکن   کم  می به تحیدیگر درواق  تحید  محتوا. ستها آ 

تعدـد    در ب ی  ترتد ، گامی مؤثر و ،کن ریا  درسی تنظدم  اه اف مختی  برنامه با آ  را
 (180: 1385) شعاانی (.8: 1379 )واشقانی فراهانی، ب برداردامطیوب نگارش کتمعدارها  

تحیدـ  محتـوا  کتـاب درسـی     » کنـ :  گونه تعری  مـی  ای  تحید  محتوا  کتاب درسی را
«. ها  آموزشـی  منظم پدا  ارزشدابی عدنی و ی  روش عیمی برا  تشریح و عاار  است از

ممک  است محتوا  ها در صحدح استفاد  از آ  ةدوش ها  ساتتار  یا ویژگی از برتی گاهی
 و هـا  بررسی ای  ویژگـی  ،در ای  تصوص به آ  پرداتته نشود. مؤلفا  پنها  بمان  و دی  از

مطالعـه   سو  پژوهشـگرا  مـورد   هموار  ازبای   نگارش ها در انتخاب مناس  آ  آگاهی از
تـ ریس   شـناتتی بـا تـألد  مـؤثرتر،     دلد  ارتاـاط مفـاهدم زبـا      به ای  اساس، بر گدرد. قرار

 منظور شناتت نقاط ضع  و به آموزشیکت    ةبررسی پدکر یادگدر  مان گارتر، و پربارتر
ایـ    در اسـت. شـ    توجـه  به آ  گذشته  ةده دو ا  است که در مسائ  عم   از ها قو  آ 
زبـا    بـر دسـتور  ی ماتنـی  سشنا ها  زبا  دی گا  ها  مهم تحید  تکده بر یکی از شدو  ،زمدنه

ایـ    یکـی از  .رود بـه کـار مـی    هـا  ارزیـابی آ   است که بـه عنـوا  ماـانی نظـر  مناسـای در     
توجه به ماهدت اجتماعی و  است که با 1من  هید   گرا  نظا  نقش دستور ،مطرح ها  هنظری

  آمـوزش یـا تـألد  کتـاب     ةمنـ  بـه حـوز    فرهنگی آ  هموار  راهگشا  پژوهشگرا  عالقه
ه بـ  شناسـی را    زبـا  امحققـ  بسـدار  از  تاکنو  نظر 1970 از ای  رویکرد .استدرسی بود  

زبـا    درك دسـتور  شـناتت و  ،ه ف هید   هنگـا  طـرح آ   زیرا  تودجی  نمود  است؛
 مت  بود  است. تعادر ازطریق تحید  و

                                                                                                                                        
1. Halliday systemic functional grammar 
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 هدف و ضرورت پژوهش
 و گرایـی  نقـش  دیـ گا   از گدـر   بهر  با مت ، کدفی سنجش ةدربار فراوا  تحقدقا  بررسی
 ایـ   در گرچـه  کـه  اسـت  حـاکی  (3بدنـافرد   ،2متنـی  ،1)تجربـی  آ ة گانـ  سـه  هـا   فرانقش
 ةپدشـدن  ماحـ   در کـه  هایی نمونه استناد به اما گرفته، صور  ا  گسترد  مطالعا  تصوص
 و ایرانـی  نویسـن گا   تـألد   تخصصی انگیدسی زبا  متو  ةمقایس و ارزیابی ،آی  می تحقدق
ضـرور    به توجه با لذا، است.ناود   نظر م  چن ا   آنا اصیی موضوع عنوا  به ایرانی غدر

ــژوهش انجــا  ــ  در هــایی پ ــه، ای ــ زمدن ــدش ةمطالع ــت ســو، یــ  از دارد نظــر در رو پ  کدفد
 از و کنـ ،  بررسـی  را متفـاو   ها  رشته در انگیدسی زبا  تخصصی کت  متنی ها  ویژگی
 تـود  ایرانـی  غدر همتایا  با را ایرانی نویسن گا  لدفا أت ،توصدفی ا  مقایسه با، دیگر سو 
ــد  ممکــ  ارتاــاط تــا نمایــ  مقابیــه ــا  مهــار  و دانشــگاهی منــاب  نگــارش ب  انگیدســی زب

بـرا    توانـ   مـی  مطالعـه  ایـ   نتـایج  دسـتاوردها، بر اسـاس   گردد. استنااط ایرانی نویسن گا 
 طانقـ  تـا است، مورد توجـه باشـ     آموزشی - عیمی متو  ساتتار تحید  که بع   تحقدقا 
 درسی ها  کتاب ویراستار  و ت وی  به من ا  عالقه گردد. مشخ  مناب  ای  وضع  قو 
 و تـر  کـاربرد   ها  مت  تا گدرن  بهر  ها یافته ای  از تود آثار کدفی بهاود برا  توانن  می ندا
 یـادگدر   و آمـوزش  کدفدـت   ارتقـا  در؛ ایـ  امـر   نماین ارائه   امخاطا برا  تر  فهم قاب 
 در شناسـی  زبـا   نوی  ها  یافته به توجه ضرور  همچند ،تواه  داشت.  چشمگدر نتایج 
 .گردد می توجده نتایج همد  به توجه با، دانشگاهی کت  نگارش
 

 سؤال پژوهش
 مـت   سـاتتار  بررسـی  درصـ د هـایی   با طرح پرسش پژوهش ای ، متناس  با مطال  مذکور

 نویسن گا  معمار  و سداسی عیو  دار پرطرف ها  رشته در ها دانشگا  تخصصی زبا  کت 
 آغـازگر ،  سـاتت  کاربرد مداا  در (1 است:منتشر کرد  « سمت»است که سازما   ایرانی
 وجـود  کت ای   سازمان هی و تألد  در هایی شااهت و ها تفاو  چه ،معنا بدا  اباار عنوا  به

 مدـاا   چـه  بـه  (3 چدسـت؟  از ناشـی  نویسـن گا   ایـ   نگـارش  شااهت یا و تفاو  (2 دارد؟
 گـرا   نقـش  دیـ گا   بـا  ایرانـی  غدـر  و ایرانی نویسن گا  تخصصی - عیمی متو  پدکربن  

 ؟دارد طابقتم متنی، فرانقش بر تأکد  با هید  ، من  نظا 

                                                                                                                                        
1. experiential 

2. textual 

3. interpersonal 
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 ة پژوهشپیشین
 ةمقایسـ  و مطالعـه  ایـ  و مختیـ   متـو   محتـوا   کدفـی  تحیدـ  ، شـ   مطـرح  تر پدش که چنا 

 گـرا   نقـش  رویکـرد  جمیـه  از ،شناسـی  زبـا  ها   هنظری ةپای بر ها آ  ساتتار  ها  ویژگی
 مـ   دیربـاز  از، (61: 1391)رشد   و بهرامی،  1جا  لدت  ها  چارچوب یا و هید   من  نظا 
 دودر  مطالعـا   ذیـ   در تصـوص،  ای  در است. بود  ایرانی غدر و ایرانی پژوهشگرا  نظر
، دو  وگرو  2یبخش پایا  - آغازگر  ساتت بررسی، اول گرو  :شود بررسی می کیی دسته
 و ایرانـی  غدـر  محققـا   براسـاس  ترتدـ   بـه  هـا  پژوهش همچند ،است.  متو  تحید  بررسی
  گردد. می ارائه ایرانی

 
 (آغازگری ساخت بررسی) ایرانی غیر آثار. 1

 انسجا  پدشرفت چگونگی محوریت با بخش پایا  و آغازگر ةمطالع به (Wang, 2007) ونگ
 و آغـازگر  سـاتت  نامتناسـ   کـاربرد  بررسـی  وا .اسـت  پرداتتـه  دانشـگاهی  متـو   در مت 
 نوشـتار  هـا   ضـع   تشخد  در مناسای ةشدو را تجربه بی نویسن گا  نوشتار در بخش پایا 

 کم   آنا ها  نوشته انسجا  تقویت به ها تحید  ای  از گدر  هر ب رازی دان ؛ می دانشجویا 
 و شناسـی  روش هـا   بخـش  بـد   تفاو  که ای  فرض با (Martines, 2003) مارتدنا .نمای  می

 نشـا   را تود مختی  آغازگرها  کارگدر ه ب در شناسی زیست پژوهشی مقاال  است الل
 در کـه  کـرد  تصـریح  و  .کرد مقایسه را ها بخش ای  در آغازگر  ساتت تحقق ده ، می
 تـوا   می را ای  و بود تواه  متفاو  مختی ، مراح  در زبانی ها  انتخاب تاص ژانر ی 
 سـاتت  بررسـی  (بـا Lambrecht, 1996) لمارکـت  .داد نسـات  هـا  بخش آ  بالغی اه اف به

 سـاتت  و نحـو   ابـاار   را اطالعـی،آ   سـاتت  چـارچوب  در بخشـی  پایـا   -  آغـازگر 
 بررسـی  راسـتا   در دانـ .  مـی  کـال   پـردازش  تسـهد   در گوین   سو  از عامیی و اطالعی
 مختیـ ،  متـو   زبـانی  هـا   ویژگـی  بررسـی  در هیدـ    من   نظا  گرا   نقش دستور کارایی
 زبـا   آمـوزش  ةحـوز  در را دستور ای  کاربرد نمونه، متنی تحید  با (Idding, 2008) گادین

 ةمقالـ  8 در آغـازگر  کـاربرد  بررسـی  هـ ف  بـا  و ،ا  رشـته  بـد   ا  مطالعـه  با دان . می قطعی
 اتـتالف  بـه  (Whittaker, 1995) ویتاکر شناسی، زبا  و اقتصاد ةرشت دو نویسن گا  پژوهشی

بـه آ    مربـوط  فراینـ ها   انواع و تجربی آغازگر از استفاد  حد  از نظر مورد ةرشت دو بد 

                                                                                                                                        
1. Littlejohn 

2. theme-rheme system 
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 ,Halliday) هیدـ    ةنظری از گدر  بهر  با، (Idding, 2008) ادینگ، پژوهشی در .برد می پی

 مـت   شـش  در انگیدسی زبا  به بدوشدمی و انسانی عیو  ها  رشته در آغازگر  نظا  (،1994
 مـورد  هـا   رشـته   بـد   اتتالفا کرد  است. در ای  مطالعه،  مطالعهرا  دانشگاهی مجال  از
 بدوشـدمی(،  در درصـ   1 و انسـانی  عیـو   در درصـ   7) بدنـافرد   آغازگرها  برحس  نظر

 نتـایج  با همسو - بدوشدمی( در درص  79 و انسانی عیو  در درص  94) نشا  بی آغازگرها 
 هـا   رشـته  در را آغازگرهـا  از برتـی  از اسـتفاد   کـه  (Whittaker, 1995) ویتـاکر  پـژوهش 
 بـه  متنـی  آغـازگر  بـه  مربـوط  ا  رشته بد  ها  شااهت همچند و  - دان  نمی یکسا  مختی 
 اسـت  ا  مطالعـه  حاص  مختی  ها  رشته در آغازگر از استفاد  تفاو  است. رسد   اثاا 
 مقـاال   چکدـ    150 در آغـازگر   نظـا  به بررسـی   (Ghadessy, 1999) قادسی آ  در که

 براسـاس  و بـومی،  غدر و بومی گویشورا  از دانشگاهی مختی  ةرشت 30مربوط به  پژوهشی
 ها  رشته در هاآغازگر رت اد بسام  که است حاکی ها یافته ؛استپرداتته  هید   رویکرد
 یروشـ  ،آغـازگر   وتحیدـ   تجایه، محقق نظر به اساس، ای  بر است. ناود  یکسا  مختی 
 ةچکدـ   تـر  کامـ   مشخصـا   تشـکد   به که است مت  وتحید  تجایه برا  عمیی و ق رتمن 
ــاال  ــد  و پژوهشــی مق ــه ســایر همچن ــا  گون ــانی ه ــوز کــه زب ــ  از هن ــق ای  بررســی طری
کـه    ایـ  بـار   در (Ebrahimi & Chan, 2014) چـا   و ابراهدمـی  کنـ .  مـی  ،کم انـ   نشـ   
ادعـا و   ؛ها  مختیـ  کـاربرد متفـاوتی دارد    ها  مختی  از زبا  آغازگر  در رشتهساتت 
 نویسـن گا   کـه  مانـی بـر ایـ     (North, 2003) نـور  و  (Lovejoy, 1991) لووِجـو  نظرا  
 کـه اسـت   یجامعـة گفتمـا  کـوچک    ،شـته دارن  و هـر ر  یمتفاوتنگارش  مختی  ها  رشته

 ونتـوال نظـر   و؛ گذارد می اشتراك به آ  اعضا  بد  در را تود تاص اعتقادا  و انتظارا 
را مهــم  مــت  ســاتت در آغــازگر  ســاتت کــه (Matthiessen, 2004) متدســ  و (1995)
و انتظـار   ندسـت  یکسـا   کـامالا  مختی   ها زبا در بد  مورد نظر  ساتتار که دانن  و ای  می
 . نکن می تأید هم به ی  شدو  کار کن ،  مختی ها   بد  زبا  در رود نمی

 
 (متن تحلیل) ایرانی غیر آثار. 2
 حسـ   رقدـه  هـا   یافتـه  بـه  تـوا   مـی  انـ   پرداتتـه    ومتـ  تحید  به که ایرانی غدر آثار مدا  از
(Hassan, 1989)  را گرایـی  نقـش  دیـ گا   از آموزشی ها  مت  تحید  نگرش که نمود اشار 
 بهاـود  بـه  هـا  تحیدـ   گونه ای  است معتق  و دان  می تاهمدّبا اجتماعی مشکال  با ماارز  در

 و مـت   زبـا   از معیمـا   بدشـتر  آگـاهی  موج  سو، ی  از زیرا انجام ؛  می تحصدال  کدفی
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 و زبـا   بهتـر  درك فراینـ   دیگـر،  سـو   از و شـود،  مـی نا  آ ت ریس روش کدفدت  ارتقا
 هـا   گدـر   تصمدمدر  ای ، بر عالو  .گدرد صور  می آموز زبا برا   درسی کت  محتوا 
   بود. نخواه  بهر  بی نگرش ای  از ا  جامعه هر مسئوال  ،آموزشی
 تمـدس  ،«عمومی زبا  و مهن سی تخصصی زبا  واژگانی ها  ویژگی» پژوهش در

 زبـا   کتـاب  واژگـانی  هـا   ویژگـی  مقایسـه  به (Khamis & Ho-Abdullah, 2017) عا اهلل و
 تنـوع آنـا ،   پـژوهش  نتـایج طاـق   که پرداتتن  عمومی زبا  و مهن سی ها  رشته تخصصی
 تخصصـی  متـو   تصوصـدا   از تکـرار   و بـاز  واژگا  باال  درص  وبود   کمتر واژگانی
ه بـ  .دارد ندـاز  کمتـر  تکـرار  و بدشـتر  واژگـا   بـه  عمـومی  زبـا   کـه  حالی در ؛است مهن سی
 واژگـا   از برتـوردار   را مهن سـی  ها  رشته تخصصی متو  بارز ویژگی  امحقق عاارتی،
 نویسن گا  که دانن  می - تخصصی زبا  ها  گونه دیگر با قداس در - واژگا  اناوهی یا باز،
 تفسـدر  جهـت  بدشـتر  معنایی اباارها  ساتت پی در واژگانی گستردگی ای  از گدر  بهر  با

 اولدـه  مراحـ   در گرچـه  معتق نـ  آنـا    مجموع، در .ان  متنوعها   هجمی کم  به مت  بهتر
  ،ندار عمومی زبا  به نسات کمتر  واژگا  مهن سی تخصصی متو  که گردد شخ  میم
 بدشـتر   متنی پدچد گی یا دشوار  که ان از  هما  به متو  ای آ ،  آمار  جائدا طاق  اما
 بـرا   واژگـا   اهمدـت  نتـایج  ای همچند   ؛ن برتوردار فهم قابیدت از ان از  هما  به ،ن دار

 .  ده  می نشا  را زبا  توصد 
داد   انجـا   (Tomlinson, 2001) تامیدنسـو  را  مـت   تحیدـ  ة حـوز  در دیگـر ة مطالعـ 

 درمعیمـا    (1دانـ :   مـی  عامـ   دودر  را درسـی  مطالـ   ةتوسـع  بـه  نگـرش  تغددر. و  است
 مطالـ   ارزیـابی  و تهدـه  فراینـ   در تود  بای زبا ، آموزشة حرف مختی  ابعاد بهتر شناتت
 بـرا   کتـابی  هـر ضرور  است، زیـرا   درسی کتابتوجه به تود  (2 باشن ؛ داشته مشارکت

 محقـق  بـار   ایـ   در. ندسـت  مناسـ   ها موقعدتة هم دراز آ   استفاد ندا  و آموزا  زبا ة هم
 مطالـ   و آمـوزا   زبـا   متغدرهـا   بـد   همـاهنگی  و تطـابق  ایجـاد برا   که ده  می پدشنهاد
 کنن . ارزیابی را تودة ش  تهده مطال  و انتخابی مطال بای   چدا هر از قا  معیما ، درسی

 
 (آغازگری ساخت بررسی)ایرانی آثار. 3
 زوزنـی  عرب بهتوا   یم درسی متو  در آغازگرها از استفاد  درتصوص مطالعا  دیگر از
 و نشـا   بـی  آغازگرهـا   نـوع  و بسـام   بررسـی  بـا آنـا    داشت.شار  ا (1394) نژاد پهیوا  و

 ایـرا   در چهـار (  تـا  اول )پایه متوسطه مقط  انگیدسی زبا  کت  توان نی متو  در دار نشا 
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تـا آتـری     اول درس از کتـاب  هـر  در رفـت  می انتظارنشا  دادن  که  متنی قشنفرا منظر از
 همقایسـ  در دار نشـا   آغازگر با ن ها ب ،باال به پاید  از ها پایه بد  در همچند  پایه، هر در درس
 بنـ ها  در آغـازگر  نوع و تع اد ها، یافته ةپای بر اما ؛شود بدشتر نشا  بی آغازگر دارا  بن ها  با
 آغـازگر  بـا  بنـ ها   رتـ اد  نسـات  زیـرا  ،اسـت  ناـود   تاصی روال و قاع   تاب  متو  ای  در
 نظـر  از اسـت.  بود  ندا بدشتر اول ةپای در حتی و ن اشته افاایش باالتر به تر پاید  ةپای از دار نشا 

 بـه  بنـ ها،  در آغـازگر  تعـ اد  و نـوع  بـه  توجـه  با ،توان نی متو  انتخاب در دقت نگارن گا ،
 هـا   جناـه  بـه  آنـا   و اسـت  ناـود   شـا  نظر مـ   مـت ،  شوار د سطح بر تأثدرگذار عام  منالة
 آغازگرهـا  مختیـ   انـواع  وقـوع  درص  به توجه جمیه از من ، نظا  گرا  نقش ی گا د ی مخت
 از گدـر   بهـر   تـر  پـاید   مداا  از ندا و قاولم الگو  ی  براساس توان  می که درسی تو م در

   ان . داد  اهمدت باش ، تحصدیی ها  پایه با متناس  و باالتر درص  هب دار نشا  آغازگر
 در سـازگانی  شناسـی  زبـا   کـارکرد  بررسی با (1393) کاظمی متفاو  ا  مطالعه در

 منظـر  از عمـومی  بدوشـدمی  کتـاب  متنـی  هـا   ویژگـی  و بدـا   ةشدو دانشگاهی درسی کت 
 معـانی،  بدـا   بـرا   کـه  دهنـ   مـی  نشـا   هـا  یافته است. نمود  تحید  را سازگانی شناسی زبا 

 در کـه انـ    گرفتـه  قـرار  آغـازگر  جایگا  در متفاوتی دستور  ها  نقش با متنی ها  ویژگی
 بسـام   بـا  متنی آغازگرها  به توا  می ها ساز  ی ا مدا  از دارن . اهمدت نویسن   منظوربدا  
 و گسـترش  موجـ   ترتدـ   بـه  کـه  نمـود  اشـار  درصـ    55/17 با دار نشا  ودرص   77/52

 در ترتدـ ،  بـ ی   و انـ   رفتـه  کـار ه بـ  تشـ ی   و تأکدـ   داد  نشـا   برا  یا ش   مت  انسجا 
 در را آغـازگر   سـاتت  ،پـژوهش  ا هـ  یافتـه  ،مجمـوع  در ان . بود  مؤثر بن  معنا  ساتت
 کتـاب « مناس  انسجا  و درك باال  قابیدت» و دان  می بااهمدت معنا ساتت و مت  نگارش
 اسـت کنـ . گفتنـی    مـی  تأیدـ   اسـت  شـ    آ  کارآمـ    افـاایش  باع  که را تحید  مورد
 رویکـرد » یـ   کـه  گراسـت  نقـش  شناسی زبا  ها  شاته تری  مهم از سازگانی شناسی زبا 

ــاد - پدکــر  ــود  و « بند ــرب ــ ب ــوب» آ  نظــر  چــارچوب ةپای ــری  مطی ــژوهش روش ت  در پ
 «.  است داد  و نظریه بد  تعام  شناسی زبا 

 سـازما   انسـانی  عیو  درسی ها  کتاب متنی فرانقش بررسی» از حاص  نتایج براساس
 زیـرا  ؛اسـت  «معنامنـ  » فارسـی  زبـا   در آغـازگر  (،1388 ،اعالیـی ) «سمت() ت وی  و مطالعه
 پ یـ   متفاوتی معانی و  ش  ترکد  هم با توانن  می گوناگو  ها  شدو  به آغازگر  ها  ساز 
 فـرانقش  اهمدـت  عالو  هب گدرد. قرار نظر م   بای درسی ها  کتاب نگارش در بنابرای  ،آورن 
 ت.اس ش   تأید  نگارشی متفاو  ها  سا  شناتت در «اباار » مثابه به متنی
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 - عیمـی  متـو   در آغازگر  ساتت بررسی با ا  مطالعه در (1392) افراشی و کاظمی
 منظـر  از و هیدـ    گـرا   نقشة نظری ةپای بر انگیدسی و فارسی زبا  دو در فدای  تخصصی
 آغـازگر  از بـدش  سـاد   آغازگر وقوع مداا  کهکردن   مشخ  پدکر  ک  در متنی فرانقش
 آغـازگر  تجربی، غدر آغازگرها مدا   از و است دار نشا  از بدش نشا  بی آغازگر و مرک 
 و عیمـی  متو  ها  ویژگی بهو ای   است متنی آغازگر ازچشمگدر  کمتر  طرز به بدنافرد 
 ةدرجـ تعدـد    با فرد  قضاو  و نگرش  امحقق نظر مطابقاست؛ ندا  ش  مربوط  تخصصی
( و 1392)کـاظمی و افراشــی،   ندسـت  رایـج  چنـ ا   مطالــ  تردیـ   یـا  و قطعدـت  و تحکـدم 

 زبـا   دو در فدایـ   تخصصـی  متـو   در آغـازگر  انـواع  فراوانـی  بررسی در گفت توا  می
 و اسـت  انـ ك  تفـاو   زبا  دو ای  بد  آغازگرها انواع کارگدر ه ب در انگیدسی، و فارسی
 زبـا   در آ  وقـوع  مدـاا   کـه  بـود   مربـوط  محـذوف  تجربی آغازگر بهها  آ  اتتالف تنها

 فارسـی  زبـا   ضـمدران از   ویژگی به اتتالف ای  عیت. است انگیدسی زبا  از بدش فارسی
 نشـا   مقـاال   و هـا  کتاب در آغازگر انواع از استفاد  مداا  دیگر، سو  از شود. می مربوط
 هم رو  آغازگر ، تنوع اما دارن ؛ بدشتر  دار نشا  و بدنافرد  آغازگر مقاال  که ده  می
 در دهـ .  مـی  نشـا   را نویسن گا  سا  تفاو  موضوع ای و  است بدشتر ها کتاب در رفته،
 واژگـانی  آرایـش و ای  ناشـی از   است بدشتر فارسی زبا  در ندا دار نشا  آغازگرها  ةحوز
 ایـ   بود  آزاد و آ ،ها   هجمی ةدهن  تشکد  ها  ساز ناود   جا هجاب و انگیدسی زبا  ثابت
 زبـا   در فدایـ   عیمـی  متـو   هیدـ  ،  ةنظریـ  مطـابق  بنـابرای   ؛است فارسی زبا  در گاینه
ــا  دو هــر در امــا برتورداراســت؛ بدشــتر  دار نشــا  بنــ ها  از فارســی  اســتفاد  مدــاا  زب
 متـو   کـه  اسـت  ایـ   پـژوهش  ایـ   مهم نکا  از است. بدشتر دار نشا  از نشا  بی ازآغازگر
 گـرا   نقـش  دسـتور  بـا  انگیدسـی  و فارسـی  زبـا   دو در فدایـ ،  جمیه از تخصصی، عیمی
 بـه  زبـا ،  دو ای  بد  بخشی پایا  - آغازگر  ساتت بح  در و همسوست هید   من  نظا 
 تـاص  هـا   ویژگی تشابه، ای  بر عالو  دارد؛ وجود تشابه ش  ، بررسی متو  مورد در ویژ 
 ایـ   کـاربرد  در هـایی  تفـاو   ،درنتدجـه  ،و زبـا   دو ایـ   بـد   مورد  تمایاا  فارسی زبا 

  .است پ ی آورد  را ساتت
 دانشـگاهی  درسـی  هـا   بکتـا  بررسـی » در ندا (1387) ثانی مدرمال  و ابوالحسنی

 بـه  «درسـی  غدـر  همسـا   متـو   بـا  آ  ةمقایسـ  و هیدـ    منـ   نظا  گرا   نقش ةنظری براساس
 غدر همسا  متو  با دانشگاهی درسی ها  کتاب در فراین ها فراوانی توزی  ةمقایس و بررسی
 مدـاا   در کـه  ان  کرد  مشخ  و هپرداتت پایه عیو  و انسانی عیو  مختی  ةرشت دو در درسی
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 مختیـ ،  موضـوعا   و هـا   گـرایش  بـا  عیمی ةشات ی  به مربوط کت  بد  در فراین ها وقوع
 کتـ   در فراینـ ها  فراوانـی  در شـ    مشـاه    معنـادار  تفـاو   و ن ارد وجود معنادار  تفاو 
 ای ،کتـ   بـر  عـالو   شـود؛  مـی  مربـوط  گوینـ    هـ ف  بـه  بررسـی  مـورد  ةرشـت  دو به مربوط

 و تـوانش  امـر  و برتوردارنـ   ا  ویـژ   زبـانی  سـاتتار  از تـاص  آموزشی اه اف با تخصصی
 را ادعـا  ایـ   ندـا  (Lambrecht, 1996) لمارکـت  است. وابسته ویژگی ای  به ها آ  آسا  درك
 .نمای  می تأید 

 
 (متن تحلیل) ایرانی آثار. 4

ارزیـابی تحیدیـی کتـاب    »توا  بـه مقالـة    درتصوص تحید  متو  مختی  از محققا  ایرانی می
تعدـد    بـه منظـور   اشـار  نمـود کـه در آ ،    (1391، رشـد   و بهرامـی  « )زبا  انگیدسی عمومی

، اهـ اف تعدـد  شـ     بـا   دانشـگا  پدـا  نـور    زبا  عمومیمحتوا  کتاب یا ناهمسویی همسویی 
قابیدـت درك مطیـ      ارتقـا ، هـا  یافتـه  ةپایـ  بـر بررسی ش   اسـت.   وضع  ای  اثر نقاط قو 

 آمـوزا  در  مشـارکت زبـا    ةفـراهم نمـود  زمدنـ    ،آنـا  واژگـا    ةافـاایش دامنـ   دانشجویا  بـا 
 ارتاـاط  ةت او  کتاب بـه واسـط   ثاا  و منفع  بود  فراگدرا ، ازممانعت  ها  کالس و فعالدت

 داد  انجـا   آموزا  در فراهم نمود  مشارکت فعاالنه زبا  نکا  قایی، ت ریس با نکا  ج ی 
آ  اثـر اسـت    نقاط قو  از ،تطرپذیر  اشتاا  و درك مطی  تود آگاهی آنا  از تمرینا  و

آمـوزا  جهـت    بـه زبـا    داد درو  ةارائـ  ها  دی ار  و شـند ار  در  فق ا  فعالدت همچند ،و 
مطالـ  آموزشـی    امکـا  اسـتفاد  از  ناـود   و ،نـا  بهاود کدفـی تیفـآ آ   مطی  وافاایش درك 

   .شود می شمرد آ  نقاط ضع   از ،مطال  کتاب ةتهد آموزا  در زبا  معیما  وبرا  انتخابی 
 اول ةدور انگیدسـی  زبـا   کتـاب  محتـوا   کدفـی  نقـ   با (1394) مراد  و محمود 

 عیمـی،  ها  شات  ةپای بر تارجی زبا  آموزش شناسی روش بر تأکد  با و )هفتم( متوسطه
 قـو   نقـاط  از پدشـد   کتـاب  بـا  مقایسـه  در کـه  انـ   کرد  بررسی را آ  ضع  و قو  نقاط

 ،(رنگـی  چاپ و کتاب ةان از چاپ، کدفدت قاد  از) اثر ظاهر  کدفدت بهاود مانن : بدشتر 
 همـرا  ه )بـ  کام  آموزشی ةبست صور  به کتاب ةارائ زبا ، اصیی ها  مهار  نمود  لحاظ
 ةرابطـ  بـه ن اشـت    توجهندا . است برتوردار درس هر در مکالمه داد  قرار محور د (، سی
 ضـعد   کدفدـت  بـومی،  فرهنـگ  بـه  آمدا ماالغه توجه، تارجی زبا  یادگدر  و فرهنگ بد 

 زبـا   الفاـا   آمـوزش  بـه ن اشت   کافی توجهو  فشرد  ها  لوح و صوتی ها  فای  از برتی
  .است ش   تعدد  کتاب ضع  نقاطاز جمیه  ،زبا  دستور و انگیدسی
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 و تهدـه  در یتحـوالت  ارزیـابی  ه ف با (و1983) دیویس و جانا الگو  از گدر  بهر  با
 و ایرانمهـر  نظـر  از ،زمـانی  ةدور سـه  در ،«سـمت » انگیدسی تخصصی زبا  کتاب هشت ت وی 
 آغـاز  تحـوال   از  ج ی  مرحیة ،نظر  ها  پدشرفت بر عالو  ادوار، ای  در (1396) داور 
 اسـت.  آورد  پ یـ   سـاتتار  و محتـوا  در یبخشـ نوی  تغددـرا   امـا  ،بود  دیرهنگا  گرچه ش ؛

 تحیدـ   بـه  رویکـرد  سـه  از گدـر   بهـر   با و کرد  تقسدم دور  سه به را نظر مورد مناب  محققا 
 مـت  » رویکـرد  (،1360 ةده دو  ةندم) اول دورة در (1 ان : پرداتته ها درآ  «میموس» تحوال 

 و محتـوا  حد  از - ها کتاب 1380 دهة اوای  تا و است بود  کار اباار «زبا  تحید  اباار همثاب به
 نظـر  بـه  تهـی  آ  در هنـوز  بصـر   هـا   جناـه  جایگـا   کـه  مشـابه  و تکرار  الگویی با ساتتار
 و محتـوا  در تحـول  و تغددـر  شـاه   (،1380 ةدهـ ) دو  دورة در (2 انـ .  شـ    تـ وی   - رس  می

 در توانـ    از پـس  و توانـ    از پـدش  مـؤثر  راهکارهـا  هستدم، ماننـ :   درسی مناب  ساتتار
 سـاتت   فعـال  و قاـ ،  دورة هـا   کتـاب  با مقایسه در تر متنوع ها  تمری  مطی ، درك تسهد 
 انتقــال ابـاار  همثابــ بـه  مـت  ») دو  رویکــرد بـه  ورود ماــد  یعنـی  ؛موضـوع  ةدربــار قایـی  دانـش 

 تـر  کـاربرد   موضـوعا   بـه  نویسـن گا   گرایش دهن ة نشا  آ  ها  ویژگیندا  و («اطالعا 
 بــه بســدار توجــه قادــ  از ،بدشــتر   نــوآور و تغددــرا  (1390 ةدهــ) ســو  دورة در (3 اســت.
 ،هـا  کتاب محتوا  و ساتتار در دانشگاهی ها  رشته برتی در نوشتار  و گفتار  ها  مهار 
 منـ    بهـر   و «دو  رویکـرد  از نسای گذر» که تغددراتی ؛است چشمگدر دو ، دورة با قداس در
 ده . می نشا  را «تولد  محرك مثابه به مت » یعنی سو  رویکرد از

 سـاتت  بررسـی  ةزمدنـ  در گرفتـه  صـور   هـا   پـژوهش  اغیـ  در  که ای مهم  ةنکت
 سـا   یا و حتوام ها  ویژگیتنها  ر،وذکم موارد ویژ  هب مختی ، متو  تحید  و آغازگر 
 ا  رشـته  بـد   تخصصـی  زبـا   کتـ   بدـا   ةشـدو  ،امـا  ؛انـ   مطالعـه شـ     نویسـن گا   نگارش
 ایرانـی  غدـر  و ایرانـی  نویسن گا  ازطور مشخ   به و متنی فرانقش نظرکاربرد از ها دانشگا 
 امـر  همـد   ؛اسـت  مانـ    پاسـ   بـی  تـاکنو   زمدنـه  ای  در پژوهش وان   بررسی نش   چن ا 
  سازد. می متمایا تحقدقا  دیگر از را رو پدش پژوهش
 

 پژوهش نظریمیانی 
 شناســی زبــا  از منشــع  ،اســت آ  اســاسبر رو پــدش پــژوهش کــه یــیگرا نقــش یــ گا د

  هیدـ  ،  بـار  اولـد   کـه  اسـت  دسـتور   توصـد   از ا  گونـه  دیـ گا   ایـ   .سـت 1گرا نقش
 

                                                                                                                                        
1. functional Linguistics 
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 ابـاار   زبـا   دی گا  ای  ةپای بر (.O’Donnell, 2012: 2) ردک پدشنهاد بریتاندایی، شناس زبا 
 قـرار  زبـا   کـاربر  اتتدـار  در زبا  دستور که هایی انتخاب ترکد  با که معناست انتقال برا 
 در اهمدـت با نکـا   از (.Halliday & Matthiessen, 2004: 3-4) گدـرد  مـی  صـور   ده ، می
 و ، نـ دار ارجحدـت  نحو و صور  بر نقش و کال  که است نقش با معنا برابر  دی گا  ای 

 معنـا   تعدـد   در یعنـی  است؛ آم   پ ی  نقش ایفا  و ارتااط برقرار به منظور  زبا  اصوالا
 موضـوع  تـود  زبـانی  عناصـر  نقـش  .شـون   شـناتته  بـاز  هم از ها آ  نقش بای  زبانی عناصر
 آ  تـاص  انتخـاب  موقعدت، هر در نظر مورد معنا  تشکد  رازی سازد؛ یم مطرح را انتخاب
 از ا  شـاکه منالـة   بـه  ا  نشـانه  هـا   نظـا   سـایر  و زبا  دیگر، عاار ه ب طیا . می را موقعدت
 در موجود ها  گاینه مدا  از و زبا  کاربر انتخاب براساس کههستن   مرتاط همه ب ها  نظا 
 (.Halliday, 1994: 17) شون  می تفسدر معنا تشکد  و ساتت جهت ها نظا  ای 

 را نحـو   عناصـر » کـه  طـور  ه بـ ، دارد توجـه  هم نحو به من  نظا  گرا  نقش دستور

 منـ   نظا  دستور در هید   (.124 :1388 ال ینی، ة)مشکو« دان  می معنا تشخد  برا  اباار 

بـه نـا     ،معنـایی  ةالی سه زما  هم بن  هر در؛ کن  می استفاد  معنا تحید  واح  عنوا به  بن  از
 ،ان یشگانی یا تجربی: از ان  عاار  وجود دارد و دارن  عه   بر را معنا انتقالکه   1ها فرانقش
 سـه  ایـ  ، متدس  و هید  . به عقد ة (Halliday & Matthiessen, 2004: 30) متنی و بدنافرد 

 انسـا   مختی  ها  تجربه و است شناسی امعن و نحو تنگاتنگ ارتااط ةدهن  نشا  معنایی ةالی
 از پدـا (  عناصـر  تـوالی  و انسـجا   و ینـ ، افر در درگدـر  افـراد  روابط افتاد ، اتفاق )فراین ها 

 :Halliday & Matthiessen, 2004) شـون   مـی  بازنمایی زبانی عناصر غال  در و ها آ  طریق

 ایـ   شـود.  مـی  پرداتتـه  متنـی  فـرانقش  توصـد   بـه  بدشـتر  موضوع فراتور به اینجا در .(30
 گفتــار / - کــال  در را پدوســتگی و انســجا  ،ســاتتار  هــا  ویژگــی کمــ  بــا فــرانقش
 گـرفت   قرار ترتد ، رس  می نظره ب مهم معنایی ةالی ای  در آنچه آورد. می پ ی  - نوشتار 
 بافـت  بـا  ش   گفته سخ  ارتااط ةدهن  نشا  متنی فرانقش است. بن  یا جمیه درو  ها  ساز 
 نقـش  توانـ   مـی  فـرانقش  ایـ   همچند ، دارد. سروکار مت  ساتت با پس است؛ تود از قا 

 روابـط  ایجـاد  و تجربـه  سـاتت  در کـه  دیگـر  ةمؤلفـ  دو زیـرا  باشـ ؛  داشـته  کنن گی تسهد 
 مـادامی  - اسـتمرار  و انسـجا   و کال ، سازمان هی گفتما ، توالی به، دارن  دتالت بدنافرد 

 ة الیـ  ایـ   در کـه  مـوارد   از رهگـذر،  ایـ   در .هسـتن   وابسـته  - اسـت  جریا  در کال  که
 ج

                                                                                                                                        
1. metafunction 
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 اسـت  2«ربـط  حروف» و ،1«تکرار» ،«آغازگر » مفاهدم ،است ش   بررسی تفصد   به معنایی
 تشـکد   در مشـارکت  و زبـا   عناصـر  بـا  ن اشت  ارتااط دلد  هب آغازگر ، ها آ  مدا  از که

 طاـق  .(195 :1394 نـژاد،  پهیوا  و زوزنی )عرب است متفاو  دیگر مورد دو با بن ، ساتتار
 نـا   ندـا  3مات ایی ساتتار که ساتت ای  ،(Halliday & Matthiessen, 2014: 89) هید   نظر
 پدـا   عایمـت  ةنقط که «مات ا» یا «آغازگر» ،اول بخش است: ش   تشکد  بخش دو از دارد،
 پایـا  » اسـت،  پدـا   ةمانـ   بـاقی  کـه  دیگر خشب و کن  می انتخاب را آ  سخ  عام  و است
 در بنـ   ةسـازن   اصـیی  عنصـر  بخـش،  پایـا   - آغـازگر  سـاتت  دارد. نـا   «تاـر » یـا  «بخش
 ســاتت .(Halliday & Matthiessen, 2004: 64) ســتمعنا تفســدر و کــال  گدــر  شــک 

 بـا  زبـا   کاربر که پردازد می بن  در زبانی عناصر یا صور  اَشکال چدنش ةشدو به آغازگر 
 گـردد  مـی  مـت   در بعـ   و قاـ   هـا   هجمیـ  منطقی ارتااط برقرار  باع  آ  مناس  انتخاب

(Halliday & Matthiessen, 2004: 89-91.) ــا  در  4تاــر  هــا  هجمیــ در و انگیدســی زب
 عهـ    بـر  نقشـی  تجربی فرانقش بدا  در که ا  اضافه حرف گرو  یا فعیی اسمی، ها  گرو 
 آم   ازآ  قا  آنچه مرا ه هب که هستن  ارجاعی عنصر حاو  و آین  می بن  آغاز در ، ندار

 - آغـازگر   سـاتت  ،1 جـ ول  در (.Halliday, 1994: 40)  شـون  مـی  نامد   آغازگر است،
 (.Halliday & Matthiessen, 2004: 90) است ش   داد  نشا  بخشی پایا 

 

 بخشی پایا  - آغازگر  ساتت   1 جدول
has given my aunt that teapot. (Halliday,90:2014) the duke 

  آغازگر بخش پایا 
 

ة مانـ   بـاقی  و آغـازگر منالـة   ، بـه است جمیه فاع  کهthe duke عاار ، 1در ج ول 
 است. بخش پایا  جمیه

 شون : به آغازگر ساد  و تجربی تقسدم می آغازگرها
 عنصـر  یـ   از تنها آغازگر هرگا  (1 :است نوع دو بر تود که 5ساد  آغازگرال ( 
 سـاز   یـ   از آغازگر صور ، ای  در است؛ ساد  باش  ش   تشکد  واح  ی  یا ساتتار 

 & Halliday) اسـت  شـ    تشـکد   ا ( اضـافه  حـرف  گـرو   یـا  قد   )اسمی، گرو  ی  یا

                                                                                                                                        
1. repetition 

2. conjunctions 

3. thematic structure 

4. declartative sentences 

5. simple theme 
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Matthiessen, 2014: 93.)  2در جــ ول ،I  وYou    هــر کــ ا  یــ  عنصــر ســاتتار  هســتن
 بـدش ازیـ   ( 2(. Halliday & Matthiessen, 2014: 96-97انـ  )  وآغازگر ساد  را تشکد  داد 

عاار   /؛ آغازگر ساد  با گرو  آورن  می وجوده ب هم ی  ساز  را عاار  دارن  که با گرو  یا
گدـرد و یـا بـه صـور  بـ ل اسـت        شک  میاضافه  حروف ربط یا باشود که  مرک  نامد   می

(Halliday & Matthiessen, 2004: 68). آغازگر ساد  بـا گـرو  مرکـ     3ها  ج ول  در مثال ،
سـاتتما    کـه آغـازگر   رسـ   به نظـر مـی  ( و Halliday & Matthiessen, 2014: 92آم   است )

 ا  ها  اسمی یا حرف اضـافه  گرو  - ی  مقوله ها از مؤلفه ةاما از آنجا که هم؛ ا  دارد پدچد  

ای   است در. گفتنی شون  آغازگر ساد  تیقی می ان ، داد را با هم تشکد  ی  ساز  و هستن   -
 .ان  ش  د   ساد  نام تحت عنوا  کیی آغازگر عاار  مرک /گرو با  اد  وس پژوهش آغازگر

 

 ساد  ازآغازگر هایی نمونه   2 جدول
blame you for this I 

never see the smugglers You 
  آغازگر بخش پایا 

 
 مرک  /عاار  گرو  با آغازگرساد    3 جدول

were walking close at hand. The Walrus and the Carpenter    
I went my way. From house to house 

small creatures live and breathe. On the ground or in the air 

 آغازگر  بخش پایا 
 

 بدـا   درو  اسـت  سـاز   تـری   چپـی   دسـت  انگیدسی زبا  درکه  1تجربی آغازگرب( 
 یـا  گـرو   اولد  بن  ی  در تجربی آغازگر گفت توا  می دارد. برعه   نقش تجربی معنا 
 نقـش  4پدرامـونی  عناصـر  و 3فراینـ   ،2تمشـارک منالة  هب بن  تجربی ساتتار در که است طاقه
 هر در ای  بنابر ؛است مشارکت آغازگر ،عناصر ای  از یکی تنها آغازگر  ساتت در دارد.
 .(Halliday & Matthiessen, 2004: 105) دارد وجود )مات ایی( تجربی آغازگر ی  تنها بن 
 و ،اصـیی  فعـ   و ،ا  حاشده  افاود مشارك، از غدر دیگر  عناصر اگر که داشت توجه بای 
ه بـ  هـا  آ  بـه  باشـن    آمـ    تجربـی  آغـازگر  از قاـ   بدنـافرد ،  یا متنی معنایی ها  یهال با تنها

                                                                                                                                        
1. experiencial theme 

2. participant 

3. process 

4. circumstantial adjuncts 
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 :پردازیم میها  آ  به زیر در که گوین   می بدنافرد  و متنی آغازگر ترتد 
هـا   بـه آ   رونـ ،  کـار  بـه  بعـ   و قاـ   ها  پدا  با ارتااط ایجاد برا  زبانی عناصر اگر. 1
 را هـا  نقـش  ای  از یکی توانن  می و گدرن  می قرار جمال  آغاز در که گوین  می متنی آغازگر

 کنن : ایفا

 یـا  سـخ   موضـوع  در تغددـر  کـال ،  در ج یـ   حرکتـی  ةدهنـ   نشـا   که ؛1ت اومی -
 انـ   عاـار   انگیدسـی  زبـا   در ت اومی عناصر ازرتی ب وگوست.  گفت جریا  در داد  پاس 
 .yesو  no ،well ،now ،oh از:

 را بنـ   کـه  است ا  اضافه حرف عاارا  و قد   ها  گرو  شام  ؛2پدون   ةافاود -
 از برتـی  گدرنـ .  مـی  قرار جمیه در تجربی مات ا  از قا  و دهن  می ربط تود از بع  مت  به

و  to put it another way  ،that is (to say) از: انـ   عاـار   انگیدسی زبا  در ربطی ها  افاود 
in other words. 

 ماننـ  ، کنـ   می متص  ایهپناهم بن ها  به را همپایه بن ها  که ؛3ساتتار  رآغازگ -
for ،yet  وbut . ابتـ ا   در کـه  شـون   مـی  محسـوب  متنی آغازگر صورتی در تنها موارد ای 
 گدرن . قرار تجربی آغازگر از قا  و جمیه

 برقـرار   لحـاظ  بـه  یـا  دیگـرا ،  بـر  تأثدرگـذار   ه ف با زبانی ها  مؤلفه از اگر و .2
 نقشـی  بنـ   تجربـی  معنا  در که گوین  بدنافرد  آغازگرها  آ  به شود، استفاد ها  آ  با ارتااط
 نگـرش  یـا  قضاو  درواق  بدنافرد  معنایی ها  الیه با عناصر دیگر، عاار  به ن ارن ؛ برعه  

 :است گرو  سه بر تود بدنافرد  آغازگر کنن . می بدا  پدا  محتوا  ةدربار را گوین  /نویسن  

 نـ ایی  حالـت  بـه  هـا  هجمی درآغاز انگیدسی زبا  در که تاص اسامی مانن ؛4ن ایی -
 .Mary مانن : ؛گدرن  می قرار تطاب

 .شود می اطالق دار زما  عام  به که؛5نما وجه -

 کننـ   مـی  بدـا   پدـا   ةدربـار  را گوینـ    دیـ گا   یـا  نگرش که ؛6وجهی ها  افاود  -
(Halliday & Matthiessen, 2014: 107-108.) انـ از:  عاار  انگیدسی زبا  درها  از آ  برتی 

possibly ،generally ،surely ،actually  وcertainly. 

                                                                                                                                        
1. continuative 

2. conjunctive adjunct 

3. conjunction (structural theme) 

4. vocative 

5. finite Verbal Operator (Yes/ No Interrogative) 

6. modal comment adjunct 
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( آغازگرها  متنـی و بدنـافرد    Halliday & Matthiessen, 2014: 110به گفتة هید   )
 اگـر »رسـ ؛ زیـرا    ها در جایگا  آغـازگر طادعـی بـه نظـر مـی      هستن  و وقوع آ « ویژگی کال »

)آغـازگر  « را روشـ  سـازد   پدرامـو   گفتمـا   بـه  بنـ   ارتاـاط  یا نویسن   بخواه  نحوة گوین  
کنـ  و زاویـه دیـ  تـود را      یا توانن   را جیـ   شنون   و یا قص  داشته باش  که توجه»متنی(، 

بـا ایـ  اهـ اف    »)آغازگر بدنافرد ( « بدا  نمای  -به اعتاار پدا  بن   -دربارة موضوع مورد بح  
شون  کـه بـه همـرا  آغـازگر      واق  می قا  از آغازگر تجربیو « آین  به حساب میآغازگر بن  

آغـازگر متنـی    ها  مثال 4در ج ول  ؛هن د را تشکد  می 1تجربی بع  از تود، آغازگر مرک 
  .(Halliday & Matthiessen, 2014: 110) گردد ارائه می مرک  توضدح آغازگر در و بدنافرد 
 

 مرک  ازآغازگر هایی نمونه   4 جدول

 بخش پایان آغازگر

 تجربی بدنافرد  متنی
 

 مرک 
 

- maybe we could develop our listening skills. 
however - you can’t store protein. 

 

 آغازگر maybeو  متنی آغازگر و پدون  ة افاود ی  however ،4 ج ول به وجهبات
 را مرکـ   آغـازگر  هـم  بـا  و انـ   شـ    واق  تجربی آغازگر از قا هر دو  کهاست  بدنافرد 

 ازن .س می

 

  تحقیق روش
 تحیدـ  محتـوا   تحیدیـی اسـت و بـر    - پـژوهش حاضـر توصـدفی   روش ، پژوهش با توجه به ه ف

 نویسـن گا  هـا از   دانشـگا   مقطـ  کارشناسـی   کت  زبا  تخصصـی در ای  پژوهش، . تأکد  دارد
 ةجامعـ منالة پدکرة پژوهش و ندـا   به چاپ رسان   است و غدر ایرانی به« سمت»ایرانی که سازما  

 ایشرگـ انتخـاب  ، گدـر   روش نمونـه  اولـد  مرحیـه در  در ای  راستا،  آمار  انتخاب ش   است.
 منالـة  بـه ها  مختیـ  دانشـگاهی    از مدا  گرایش معمار  و ها  عیو  سداسی ؛ لذا، گرایشاست

، مرحیـه بعـ    در. در نظر گرفته شـ  به طور تصادفی  مهن سی و ها  عیو  انسانی نماین گا  حوز 
 از. پـس  دیـ  انتخـاب گر  زبـا  تخصصـی  ندـا   مدا  مناب  مختی  که ازتعدد  گردی  مناب  درسی 

ــق  ــاب ، انتخــاب دقد ــ نی 32من ــت  توان ــ از 2م ــاب ةهم ــا  کت ــره ــاب )ه ــت ( 8 کت   و انتخــاب م
 

                                                                                                                                        
1. multiple theme 

2. reading 
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و  بدشـتری  آغـازگر   داشـت   هـ ف  بـا . گفتنی است که از هر مت  سه پاراگراف تعدد  ش  ،پسس
کـه بدشـتری  سـطر را داشـتن .      برگایـ   شـ   هایی  پاراگراف ،تعمدم  قاب  و معتاربه نتایج دستدابی 
هـا    رشـته  زاکـه   ها ای  رشته داشت  اهمدت (1 :ان  از  انتخابی عاار  کت  و ها انتخاب رشته دلد 

اصیی زبا  تخصصـی   به عنوا  مناب به طورگسترد   ( مناب  درسی2 ؛هستن  ها دانشگا دار  پرطرف
 کـه هـ ف ایـ     ( نظر به ایـ  3رون ؛  ر میها به کا در دانشگا  زبا  انگیدسی آموزش ها  در برنامه
 هـ ف  ای  به دستدابی مورد نظر به ها  کتاب است، انتخاب آموزشی -ژانر عیمی  بررسی مطالعه
 تـ وی   تهدـه،  سازمانی پدشـگا  در برگای   ش ، زیرا  «سمت» ( مناب  انتخابی از4کن ؛  می کم 

 هـا   دانشـگا   کـه در  -ایرانـی   غدـر  نویسـن گا  ( مناب  5است؛  در ایرا  چاپ کت  دانشگاهی و
تجربـی   شـواه   تـا  انتخـاب شـ    -)به استناد دیااچة کتـ (   شون  ت ریس میندا  کشورها  دیگر

هـا   همـة کتـاب   مـت   سـاتت  در استفاد  ش  زبانی  ها  عناصر تفاو  و ها برا  توصد  شااهت
هـا  زبـانی    تحیدـ  ویژگـی   ةزمدنـ  در ا  تـاکنو  مطالعـه   رسـ   نظرمـی ه بـ ( 6؛ و فراهم ش   باش 

   ایرانی صور  نگرفته است. غدر نویسن گا  ایرانی و ازش    بررسی ها  کتاب

 (1985) هیدـ   ها  نظرا تکده بر ب ـ  حاضر پژوهشگفتنی است واح  تجایه و تحید ِ 
 ,Ebrahimi & Chanنمایـ  )  جایگا  ابت ا  بن  اصیی در توسعة مت  را تأید  مـی   سهم عم ةکه 

وتحیدـ  فـرانقش متنـی     تحیدـ  بـرا  تجایـه    تری  واحـ   مناس را بن ها  مستق  ( 130 :2014
 بنـ ها  مسـتق  بهتـری  گاینـه در    کـه معتقـ  اسـت     (Wittaker, 1995: 107) ویتـاکر دان ؛  می

نمای  تـا   کم  میدانش دستور   ضعد  دردانشجویا  هستن ، به طور  که به پردازش مت  
بنـ ها    یـ  جمیـه   در است معتق ( که Fries, 1994: 318فریا ) ناسن ؛شببه سهولت  جمیه را

سـهم  ( که 62: 1985 ،هید  نق  از )به  وبر گردد؛  وابسته اغی  به وسدیة بن  مستق  مح ود می
دانـ  و بـ ی     مـی  بن ها  مسـتق   ساتت آغازگر از  را ناشی ی  مت گسترش  شدوة اصیی در

 (Fries & Francis, 1992) فرانسـدس  و فریـا شـود؛   ها در تحید  مت  توصده می ترتد ، اهمدت آ 
نتـایج ایـ  پـژوهش    از آنجا  ،سرانجا  و ؛دهن  به اه اف تحیدیگر نسات می تحید  را که واح 

کـار  معنـادارتر بـه    یـادگدر ِ فراینـ  تـ ریس و    وکارآم تر ت وی  مناب  آموزشی  توان  در می
 تشـکد  و  بدشـتری  سـهم در  بـا داشـت     ،هـر جمیـه   1مستق  بن اولد   تنهاکه  جمیه است ـ  رود

 ایـ   ةحـوز  در زیر موارد در شمارش آغازگر تحید  وبنابرای ،  .بررسی ش   است ،درك پدا 

                                                                                                                                        
1. independent clause 
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، 2متنـی  بـرو   حـذف  سـاتتار  بـا  بن ها  (2 ؛1ش    اسناد  آغازگرها  (1 ان : پژوهش ناود 
 .ـ کامالا درستall right  ، مانن 3متنی درو حذف  و ،ا  ن ار  ـ ای  no idea مانن  

 

 ها تحلیل داده

ــرا  ــ  ب ــا، داد  تحید ــا  ه ــی، آغازگره ــافرد ، تجرب ــی، بدن ــو  در مرکــ  و ســاد  متن  مت
  و انسـانی  )عیـو   تحصـدیی  گـرایش  تفکدـ   بـه  بنـ (  600 یـا  پـاراگراف  192) شـ    تحید 

 

 گـرایش  تفکدـ  بـه   مهن سـی  و انسـانی  عیـو   تخصصی زبا  کت در  آغازگر از استفاد  مداا    5 جدول
 )به صور  کیی( تحصدیی

 عنوان انسانی علوم مهندسی
  تعداد درصد تعداد درصد
 ش   تحید  بن ها  ک  386 100 214 100

 تجربی آغازگر 386 100 214 100

 متنی آغازگر 84 ~22 51 ~24

 بدنافرد  آغازگر 8 2 3 1

 ساد  آغازگر 294 76 160 ~75

 مرک  آغازگر 92 ~24 54 25

 

 گـرایش  تفکدـ  بـه   مهن سـی  و انسـانی  عیـو   تخصصـی  زبـا   کتـ  در  آغـازگر  بسـام   مداا    6 جدول
 )به صور  جائی( تحصدیی

 عنوان سیاسی علوم معماری
  ایرانی ایرانی غیر ایرانی ایرانی غیر

  تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
 ش    تحید  بن ها  ک  211 100 175 100 154 100 60 100

 تجربی آغازگر 211 100 175 100 154 100 60 100

 متنی آغازگر 45 21 39 22 42 27 9 15

 فرد  بدنا آغازگر 4 ~2 4 2 3 ~2 0 0

 ساد  آغازگر 162 ~77 132 75 109 ~71 51 85

 مرک  آغازگر 49 23 43 5/24 45 29 9 15

                                                                                                                                        
1. predicated theme 

2. exophoric ellipsis 

3. anaphoric ellipsis 
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 اول الؤسـ  پاسـ   یـافت   پـی  در و ابتـ ا  شـ .  مشخ  پدکر  و گا نویسن  سپس ،مهن سی(
 تحصـدیی،  هـا   گـرایش  تفکد  به آغازگرها، از ی  هر آمار پژوهش(، ةمق م در )مطرح

 مهن سـی  و انسـانی  عیـو   هـا   گـرایش  تخصصـی  زبـا   کتـ   در جائی و کیی صور  به
 آغـازگر  فراوانی توزی ، 2 و 1 ا  کیوچه نمودارها  درندا، (. 6و  5ان  )ج ول  ش   بررسی

 آم   است. مهن سی و انسانی عیو  ها  گرایش در ترتد  به
 

 
 

 
 

 کیـی، طـور   به، مهن سیو  انسانی عیو  گرایش دو تفکد  به و ،5 ج ول نتایج پایة بر
 پدـرو   یکسـانی  الگـو   از آغازگرهـا  از اسـتفاد   مدـاا   در نظر مورد گرایش دو نویسن گا ِ

و بـه   6 جـ ول  بررسـی  درو  ن ارنـ   یکـ یگر  بـا  زمدنـه  ایـ   در چشمگدر  تفاو  و ان  کرد 
  مـورد  کتـ    بنـ ها  تعـ اد  تفـاو   در مهـم  نکتـه ، بدشـتر  جائدـا   با گرایش دوتفکد  آ  

 

 از معمـار   تخصصـی  زبـا   هـا   کتـاب  در بن ها تع اد که ترتد  ب ی  شود؛ می دی   بررسی

31% 

31% 

23% 

7% 
1% 

7% 

 ک  بن ها 
 آغازگر تجربی
 ساد 
 متنی
 بدنافرد 

31% 

31% 

23% 

7% 
0% 8% 

 ک  بن ها 
 آغازگر تجربی
 ساد 
 متنی
 بدنافرد 

 مهن سی گرایش در فراوانی آغازگر توزی    2 ای کلوچه نمودار

 عیو  انسانی گرایش در فراوانی آغازگر توزی    1 ای کلوچه نمودار
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 عیـو   تخصصـی  زبـا   هـا   کتاب در و بن  60و 154 ترتد   به ایرانی غدر و ایرانی نویسن گا 
 منـاب   اسـاس،  ایـ   بر .است بن  175 و 211 ترتد   به ایرانی غدر و ایرانی نویسن گا  از سداسی
 ایـ   چشـمگدربود   ؛نـ  برتوردار بدشـتر   بنـ   تعـ اد  از رشـته  دو هـر  در ایرانـی  گرو  تألدفی
 غدـر  هعالقـ  و ،تـر   کوتـا   هـا   پـاراگراف  وهـا   هجمی نوشت  به ایراندا  تمای ة دهن  نشا  تفاو 
 نگـارش  سـا   تفـاو   را آ  بتـوا   شـای   کهسـت، ها آ  تـر  طـوالنی  نـوع  نگارش به ها ایرانی

 جـ ول  ای  در ای ، بر عالو  .کرد قیم اد انگیدسی زبا  به درسی مناب  نگارش در نویسن گا 
 هـا   گـرایش  بـه  مربـوط  بخـشِ  چهـار  هـر  ةمقایسـ  تـا اسـت   شـ    ارائـه  بدشتر جائدا  با آمار

 شـود  مـی  مشخ  درنتدجه گردد؛ تسهد   آغازگر ساتت کاربرد نظر از یک یگر با تحصدیی
 اینجـا،  در دارد. رتـ اد  درصـ   85 و 71 ااتقریاـ  ترتدـ    بـه  مهن سی گرایش در ساد  آغازگر
 بدشـتر   درصـ   امـا  است، کمتر ها ایرانی از ها ایرانی غدر تألدفا  در ها پاراگراف تع اد اگرچه

 تـر  یمفهوم و ساد  نگارشیة کنن  بدا  دیگر، عاارتی به ؛شود می دی  ها  آ  در ساد  ازآغازگر
 محسوسـی  تفـاو   سـاد   آغازگر کاربرد مداا  در انسانی عیو  گرایش در که  حالی در است.
 نظـر  از و گرایش، دو هر در دیگر، عاار  به است. درص  75 و 77 ترتد   به و شود نمی دی  

 آغـازگر  تصـوص در .دارد وجـود  یکسـانی  نسـاتاا  کـاربرد   الگو  ساد ، آغازگر از استفاد 
 تفـاو   و اسـت  یکسـا   اـاا تقری گـرایش  دو هـر  در آغـازگر  نـوع  ای  بسام  مداا  ندا، مرک 
 تنـوع  آ  طـی  کـه  شـود  مـی  مربـوط  ایرانـی  غدـر  مهن سـی  گرایش به تنها ش   مشاه   ان ك

 آغـازگر  وقـوع  مدـاا   ،همچنـد   .شـود  مـی  دیـ    گـرایش  ایـ   تـألد   در کمتر  آغازگر 
 اسـت  کـم  محسوسـی  طـرز  بـه  شـ     بررسـی  هـا   بکتا ةهم در و گرایش دو هر در بدنافرد 
 درصـ   چهـار  انسـانی  عیـو   شـاته  در و درصـ   دو تنهـا  مهن سی شاته در مداا  ای  که چنا 
 شـود  مـی  اسـتنااط  چند  تحقدق مورد آغازگرها  رت اد مداا  به توجه با و درمجموع، است.
 اسـاس،  ایـ   بر. است ش   استفاد  آغازگرها از مشابه نسات به بح  مورد ها  گرایش در که
 تخصصـی  زبـا   کتـ   ایرانـی  نویسـن گا  » گفـت  تـوا   می ،پژوهش اول سؤال به پاس  در و

 از مشـخ   طـور  هبـ  و - زبـانی  عناصر از آنا  ایرانی غدر همتایا  و سمت(سازما  ) ها دانشگا 
 قالـ   و ن ارن ها  متفاوتی  استفاد  - مت  ساتت در سازمعنا اباار عنوا  هب آغازگر ، ساتت
 .«است برتوردار مشابهی ةشدو ازا  آن نوشتار

ــه رســد   بــرا  ادامــه در  فراوانــی توزیــ  اطالعــا  ،پــژوهش دو  الؤســ پاســ  ب
( و بـه صـور  جائـی    7 جـ ول )به صـور  کیـی    نویسن گا  گرو  تفکد  به، هاآغازگر
 شود. ( بررسی و ارائه می8)ج ول 
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 گـرو   تفکدـ   بـه  مهن سی و انسانی عیو  تخصصی زبا  کت  در آغازگر بسام  و تع اد انواع،   7 جدول
  کیی(به صور  ) نویسن گا 

 عنوان ایرانی ایرانی غیر
  تعداد درصد تعداد درصد
 ش   تحید  بن ها  ک  365 100 235 100
 تجربی آغازگر 365 100 235 100
 متنی آغازگر 87 ~24 48 20
 بدنافرد  آغازگر 7 ~2 4 ~2
 ساد  آغازگر 271 74 183 ~78
 مرک  آغازگر 94 ~26 52 22

 
 گـرو   تفکدـ   بـه  مهن سی و انسانی عیو  تخصصی زبا  کت  در آغازگر بسام  و تع اد انواع،   8 جدول

   ی(ئ)جا نویسن گا 

 مهندسی و انسانی علوم تخصصی زبان کتب

 عنوا  ایرانی ایرانی غدر
   انسانی عیو  مهن سی  انسانی عیو  مهن سی

  تع اد درص  تع اد درص  تع اد درص  تع اد درص 

 ش   تحید  بن ها  ک  211 100 154 100 175 100 60 100
 تجربی آغازگر 211 100 154 100 175 100 60 100
 متنی آغازگر 45 ~21 42 ~27 39 22 9 15
 بدنافرد  آغازگر 4 ~2 3 ~2 4 2 0 0
 ساد  آغازگر 162 ~77 109 ~71 132 75 51 85
 مرک  آغازگر 49 23 45 29 43 5/24 9 15

 

ة اسـتفاد  مـورد  ها آغازگر فراوانی توزی  ترتد  به، 4 و 3 ا  کیوچه ها مودارن در
  است. آم   ایرانی غدر و ایرانی نویسن گا 
 هـر  ،درمجموع ،4 و 3 ا  کیوچه  نمودارها و 8 و 7 ها   ج ول ارقا  و آمار ةپای بر

 تفـاو   تـود  تـألدفی  منـاب   در آغازگرها از استفاد  در ایرانی غدر و ایرانی  امؤلف گرو  دو
 دـا  ئجابـا بررسـی    .انـ    نمود استفاد ها  آ  از مداا  ی  به و ن ارن  یک یگر با محسوسی

 درصـ   مدـاا   ،(8 )جـ ول  جائدـا   آمـار  ةپایـ  بـر کـه   گفـت تـوا    مـی  موضـوع  ای  بدشتر
  دارد؛ را مدـاا   بدشـتری   ص درصـ   رتـ اد  بـا  تجربـی  آغازگر که ده  می نشا  آغازگرها
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 ایرانی نویسن گا  گرو  در فراوانی توزی    3 ای کلوچه نمودار
 

 
 

 ایرانی غدر نویسن گا  گرو  در آغازگر فراوانی توزی    4 ای کلوچه نمودار

 
ة مقایسـ  دناـال   بـه  اسـت.  رفتـه  کـار ه بـ  شـ     تحیدـ    کت  بن ها  ةهم در آغازگر ای یعنی 
 ،هـا  ایرانـی بـرا    آغـازگر  ایـ   کـه  یـابدم  درمـی  ،نگارنـ گا  به وسدیة  متنی آغازگر کاربرد

 بـا  همچنـد ،  .اسـت  داشـته  کـارایی  درصـ   37 ایرانی غدر گرو  در و ،درص  48 درمجموع

 ک  بن ها 

31% 

 آغازگر تجربی

31% 

 ساد 

23% 

 متنی

7% 

 بدنافرد 

0% 

 مرک 

8% 

 ک  بن ها 

31% 

 آغازگر تجربی

31% 

 ساد 

24% 

 متنی

6% 

 بدنافرد 

1% 

 مرک 

7% 



 23      بررسی ساخت آغازگری در کتب انگلیسی دانشگاهی با ...

 

 نـاچدا  نویسن گا ة همبه وسدیة  بدنافرد  آغازگر از استفاد  بسام  درص  ،آمارای   به توجه
 اسـتفاد   را آ  از درص  2 ها ایرانی غدر و درص  4 تقریااا ایرانی مؤلفا  که  ا  گونه  به است؛
 فراوانـی  با رابطه در دارن . مشابهی نساتاا رت اد  الگو  نظر ای  از گرو  دو هر و ان  کرد 
 ای  ،نویسن گا  سو  از و پژوهش ای  در نظر مورد کت  نگارش در ساد  آغازگر رت اد
 در مدـاا   ایـ   است؛ درص  160 ها ایرانی غدر بد  در و درص  148 ها ایرانی بد  در فراوانی
 درصـ   5/39 ایرانـی  غدـر گـرو    و درصـ   52 ایرانـی  گـرو   کـه  مرک ، آغازگر با مقایسه
 تعـ اد  از تـود  نگارش در گا نویسن  ةهم طورکیی،  به ،که ده  می نشا ان ،  کرد  استفاد 
 ان . استفاد  کرد  مرک  نوع با مقایسه در ساد ، آغازگر بدشتر 

 نمودارهـا   طاـق  همچند  ،ماح  ای  ابت ا  در مطرح موضوع به ارجاع با بنابرای ،
 نویسـن گا   تألدفـا   گفـت  تـوا   مـی ، پژوهش ای  دو ِ الؤس به پاس  در ،4 و 3 ا   کیوچه
ــا («ســمت»منتشــر شــ ة ) ایرانــی ــرب  شــااهت ،آغــازگر  ســاتت از اســتفاد  در ایرانــی غد

 است. پذیر توجدها  آن تألدفا  ژانربود  هم دلد  هب که  ندار چشمگدر 
 شود. می ارزیابی 5 ا  کیوچه نمودار و 9 ج ول براساس پدکر  ک  به مربوط آمار ادامه در
 

 معمار  و سداسی عیو  تخصصی زبا  کت  ةپدکر ک  در آغازگر وقوع درص  و تع اد انواع،   9 جدول
 عنوان تعداد درصد

 ش   تحید  بن ها  ک  600 100

 تجربی آغازگر 600 100

 بدنافرد  آغازگر 11 ~2

 متنی آغازگر 135 5/22

 ساد  آغازگر 454 76

 مرک  آغازگر 146 24

 
، یعنـی  تجربـی  آغـازگر  بـه  رتـ ادها  بدشـتری  ، 5 ا  کیوچه نمودار و 9 ج ولطاق 

و  شـود  می مربوط درص  2 تقریااا بسام  با بدنافرد  آغازگر بهها  آ  کمتری  و، درص  100
 در دارد؛ اتتصـاص  ساد  آغازگر به ها آ  درص  76 آغازگرها، بسام  مجموع از ،همچند 
 بررسـی،  مورد ها  باکت در بنابرای  .است درص  24 مرک  آغازگر وقوع بسام  که حالی
  پـژوهش  ةنتدجـ  بـا  موضوع ای  ؛است مرک آغازگر  از بدش ساد  آغازگر از استفاد  مداا 
 آغـازگر  تعـ اد  ،انگیدسی و فارسی به تخصصی - عیمی متو  بررسی اب که (1393) کاظمی
  ندـا  متنی آغازگر دارد. همسویی دان ، میآ   مرک  نوع از بدشتر انگیدسی متو  در را ساد 
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 در ،5 ا   کیوچه نمودار و 9 ج ول طاق ، به طور  کهده  می نشا  را وقوع از درص  5/22
 تخصصـی  - عیمـی  متـو   پدکربن   ،درمجموع ،گفت بای  پژوهش ای  سو ِ الؤس به پاس 
 بـر  تأکدـ   بـا  و  ،هیدـ   منـ   نظـا   گـرا   نقـش  دیـ گا   با ایرانی غدر و ایرانی نگارن گا  از

 تخصصـی  زبـا   مشـخ   طـور ه بـ  و ،عیمی متو  نگارش در و دارد مطابقت متنی، فرانقش
 آ  بیکـه  ،ان  ننمود  تخطی تنها نه دی گا  ای  در مطرح آغازگر  ها  گاینه از ها، دانشگا 

 ان . دانسته الاامی را آ  به پرداتت و  معنا انتقال در اباار ندا  و داد  قرار نظر م  را
 و نمونـه بـرا    ،نظـر  مـورد  منـاب   از شـ     تحیدـ   بن ها  از تع اد ،   10ج ول  در
 شود: می آورد  کار روش با آشنایی

 

 تحیدیی ازکت  ش   تحید  بن ها  از هایی نمونه   10 جدول

 (Theme) آغازگر

 (Rheme) بخش پایان
 ساده

 مرکب
 تجربی

 متنی بینافری

- - - This 

May Be Considered One of the 

Moments at Which the Term 

“Political Science” Made Its 

Appearance 

- - Here 
The Focus of 

Our Enquiry 
Shifts 

 

 

 ک  بن ها 

31% 

 آغازگرتجربی

31% 

 ساد 

23% 

 متنی

7% 

 بدنافرد 

1% 

 مرک 

7% 

 ة کت  زبا  تخصصی عیو  سداسی و معمار ک  پدکر در فراوانی آغازگر توزی    5 ای کلوچه نمودار
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 10 جدولادامة 
 (Theme) آغازگر

 (Rheme) بخش پایان
 ساده

 مرکب
 تجربی

 متنی بینافری

- - Finally, Pluralists 

Eschew the Idea That any Result 

of an Agonistic Engagement Is 

Ever Permanent 

- - In Fact, 

Foucault, 

Deleuze, And 

Derrida 

Share This Conception of 

Freedom as 

the Recognition of Contingency, 

Along with a Commitment to the 

Ever Present Possibility of 

Agency Within Relations of 

Power 

- - - Others 

Draw Attention 

to the Variety of Ways in Which 

Post-Structuralism Fails to 

Address the Central Institutions 

of Liberal Democracy 

- - For This 

Reason, 

Many 

Commentators 

Find it Impossible to Envisage 

any Reconciliation Between 

Post-Structuralist and Liberal 

Political Philosophy 

- - - It 

Is Not Unreasonable If Such a 

Theorist Asks Why Such 

Histories Deserve Attention 

- - First, 
Institutions of 

Engagement 

Could Not Exist Solely at the 

State Level; The Focus Must Be 

At Both Macro and Micro 

Levels, or Both the State 

Political Realm and the Cultural 

Subpolitical Realm 

- - - Another Related 

Challenges 

Concerns Areas of Power That 

Have Not Developed any 

Tangible Material Structures. 

- - 

Unhindered 

by 

Constraints 

of Time, 

Place or 

Climate, 

The Territorial 

Limits and 

Territorial 

Loyalties That 

Used to Define 

Human 

Activities and 

Political 

Authority 

Have Dissipated 
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 10 جدولادامة 
 (Theme) آغازگر

 (Rheme) بخش پایان
 ساده

 مرکب
 تجربی

 متنی بینافری

- -  All This 

Has Produced a New Kind of 

Global Politics with New 

Expectations and New Styles of 

Diplomatic Activity 

In Great 

Britain, 
- - Modern Parties 

Were Propelled by the Reform 

Bills of 1832 and 1867, Which 

Expanded the Suffrage 

- - Instead, It 
Would Be Every Interest Group 

for Itself 

- - 

As Parties 

Are 

Integrating 

Groups Into 

Society, 

They 

Are Also Teaching Their 

Members How to Play the 

Political Game 

- - - This 

Requirement 

Involves the Inconvenience of a 

Special Visit to the Official Place 

of Registration Several Weeks 

Before the Election 

In Western 

Europe, 
- - 

Three-Quarters 

or More of the 

Citizens 

Routinely Vote; In the United 

States Only Half Vote 

- - Still, 

The Typical 

Voter in Almost 

Every 

Democracy 

Is Amiddle-Aged Man,College 

Educated,with a White-Collar 

Job 

- - - He 

Is More Likely to Vote in a 

National Election If He Identifies 

Strongly with a Political Party 

Than If He Calls Himself an 

Independent 

- Certainly - What 

Constitutes 

Diplomacy 

Today 

Goes Beyond the Sometimes 

Rather Narrow Politico-Strategic 

Conception Given to the Term 

- - - 

What Intrigued 

Streiter About 

Modern 

Architecture 

Were the Similarities He Saw in 

Wagner’s "Extremely 

Progressive Program"with What 

He Believed to Be the Most 

Prominent New Movement in 

German Architecture-Realism 
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 10 جدولادامة 

 (Theme) آغازگر

 (Rheme) بخش پایان
 ساده

 مرکب
 تجربی

 متنی بینافری

In French 

Architecture, 
- - It 

Was Used in the Mid-1860s as a 

Term of Derision by Detractors 

of Euge`Ne-Emmanuel Viollet-

Le-Duc,Louis-Auguste Boileau, 

and Other Proponents of the Use 

of Iron 

- - - 
The Age of 

High 

Eclecticism 

Prevailed, But Nowhere Perhaps 

with the Intensity of Vienna 

- - - No Other 

European City 

Could Vaunt a Larger 

Convocation of Architectural 

Nobility 

- - Second,  Streiter 

Claims That Wagner, By 

Distinguishing So Sharply 

Between Utilitarian Form and 

Art, Leaves Himself  With No 

Means to Explain How 

Construction Subsequently 

Acquires Its Aesthetic Value.. 

- - - There 

Exist Different Conceptions of 

the Word “Theory” in 

Architecture. 

- - Thus, 

The Nature Of 

Architectural 

Success 

Is Not At Issue; The Question Is, 

Rather, How Best to Achieve it. 

- - That Is, Designing Is Not a Linear Process. 

 

  گیری نتیجه و بحث
 منـ   نظـا   گـرا    نقـش  دسـتور  از آغازگر  ساتت بازنمایی ةنحو پژوهش ای  اصیی ه ف
 درسـی  کتـ   نگـارش  چـارچوب  تفـاو   تعدـد  ا  ربـ  معدـار   ةمنالـ   بـه  کـه  است هید  

ــه و دانشــگاهی، ــا  طورمشــخ   ب ــت تخصصــی زب ــار  ةرش ــو  و معم ــألد  سداســی عی  ت
 ةواسـط  بـه  رفـت  مـی  انتظـار  اسـاس،  ایـ   بـر  شـ .  انتخـاب  ایرانـی  غدـر  و ایرانی نویسن گا 

 نگـارش  ةشدو در متفاو ، فرهنگیـ   فکر  ها  نگرش و زبا  ناود  بومی چو  هایی مؤلفه
 ةپایـ  بـر  امـا  گـردد؛  مشـاه    زیـاد   تفـاو   تـود  ایرانـی  غدر همتایا  با ایرانی نویسن گا 
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ن  نمود استفاد  تود تألدفا  در نظر مورد ها  مؤلفه از مشابهی ها  نسات به  امؤلف ها، یافته
 محـور  ـ   ژانـر  با شای  کار ای  . شن دی   شا نوشتار قال  در محسوسی تفاو  نتدجه و در

 و کـارکرد  مانـا   بر ساتتار  سطح در بایست می نویسن   یعنی باش ؛ مرتاط ها آ  تألدفا 
 ;Fries, 1994برتی از محققـا  )  ادعا  استناد به .نوشت می را مربوط ژانر ،مخصوص قواع 

Davies, 1988; Martin, 1992) هــا  انتخــاب جمیــه از مــت ، یــ  زبــانی عناصــر کــاربرد 
 سـوالا به عقد ة  است. نظر مورد  امخاطا و مربوط ژانر تأثدر تحت زیاد  ح  تا آغازگر ،

(Swales, 1990)  اسـتفاد   شااهت در مهمی دلد  را (پژوهشی مقاال ) عیمی متو  ژانربود 
 مشـابهی  متنـی  پدکربنـ    ژانـر  یـ   بـه  متعیـق  متو  که است معتق  و دان  می آغازگرها از

 گـرو   بـرا   تخصصـی ـ   عیمـی  ژانـر نـ ة  نگار ،م نظر نویسن گا  که ای  به توجه با و دارن 
 ندسـت.  ذه  از دور ا آن تألدفا  در مشابه آغازگر  ساتتار لذاهستن ؛  مخاطاا  از تاصی
 مهن سـی  گـرایش  در و ایرانـی  گـرو   در آغازگرهـا  از اسـتفاد   تع اد در هم ان کی تفاو 
 .تأکدـ  داشـت   مـورد  هـر  نگارنـ گا   عیمـی  توصدفا  زبا  بود  ویژ  بر که داشت وجود
 ندـا  (Lambrecht, 1996) لمارکـت  و (1387) ثـانی  مدرمال  و ابوالحسنی پژوهش ها  یافته
 ةپایـ  بـر  بحـ   مـورد  تألدفـا   در آغازگرهـا  هـا  کاربرد یکـی از  اسـت.  سـخ   ایـ   مؤی 
 را وقـوع  مدـاا   کمتـری   مـوارد  ةهمـ  درکه  است آغازگرها  بدنافرد  ،پژوهش ها  یافته
 کـارایی عـ     بـر  سـو،  ی  از؛ آنا  ان  نمود  پدرو  مشابهی الگو  از مؤلفا در آ   و دارد

 کالمـی  و شخصـی  غدـر  لحنی با عیمی متو  در آغازگر ای  رسمی غدر کارکرد و چشمگدر
 برقـرار  را  بـ  زبـا   شـفاهی  ةگونـ  و محـاور   در بدشترآ  نموداز سو  دیگر بر  و رسمی،

بنـ هایی کـه حاصـ      در ای  آغازگر بدشتر اِشراف نویسن گا  برکاربرد ان . ارتااط واق  بود 
تـ وی  متـو     در را که ای  آغـازگر    استدلد  دیگر ،سویه گویشورا  زبا  است تعام  دو
 مخاطـ  در  و اسـت سـویه   تعام  ی  ،کتاب نگارش ین افر ا درزیر ان ؛ نگرفته نظر دررسمی 

ر بـ  مانـی  (Halliday, 2014) هیدـ    صحه گذاشت  به نظـر  همچند ، پویایی ن ارد. آ  حضور
 آشـکار  بدنـافرد   آغـازگر  بـا  پدـا   ةدربـار  زبـا   کاربر انتظارا  و نگرش، قضاو ، که ای 
 اصـیی  ارکـا   از زیـرا  ؛اسـت  آغـازگر  ای  ازکرد   استفاد کم  در دیگر  دلد  گردد، می

 چنـ ا   درآ  نویسـن    قضـاو  بـود ،   مطالـ   عدندـت  و قطعدـت  عیمـی  هـا   مـت   نگاشت
 آغـازگر  ص درصـ    وقـوع  انتخـابی  متـو   در ندا ش   تحید  ةپدکر ک  در .ن ارد دتالتی
 مـت   اصیی معنا  گدر   شک  در پرکاربرد زبانی ةمؤلف عنوا   به مؤثرآ  نقش بدانگر تجربی
 بازنمـایی  بـا  تجربـی  فـرانقش  انطاـاق  (1 : امؤلف ناد در آغازگر ای  اهمدّت دالی  از است.
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 آمـوزش  قص است،  کاربرد  آموزشی ها  کتاباه اف  که  آنجا از ؛است پدرامو  جها 
 را هـ ف  ةجامعـ  بـه  (جهـا   بـا  انسـا   تعام  انعکاس و واقعدا  تحقق قاد  از) هایی مهار 
 (2و   نـ ابی مـی  تجیـی  تجربـی  آغازگرهـا   جمیـه  از زبـانی،  هـا   ساتت طریق از که دارن 

 کنـ   مـی  کم  مت  ةتوسع به پدا  از تروج در که است اجاار  آغازگر  تجربی آغازگر
(Halliday, 1994.) نوشـتار  سـاد   قالـ   ماد  درص ( 76) بسام  بدشتری  با ندا ساد  آغازگر 
 سـازمان هی  مهـم  ةگاینـ  عنوا  به ،مخاطاا  سواد سطح به توجه با که است نویسن گا  ةهم
 ویتـاکر  هـا   یافتـه  باشـ .  بـود   نظـر  مـ   دانشـجویا   مطیـ   درك و پـردازش  تسهد  مت ،
(Whittaker, 1995) جایگـا   در آکادمدـ   مقاال  در دستور  فاع  به توجه از حاکی ندا 

 و تـ او   در را سـاد   آغازگرهـا   نقـش  (Martinez, 2003: 118) مـارتدنا  و اسـت  آغـازگر 
 5/22 و 24 ترتد  به) متنی و مرک  بسام آغازگرها  مداا  دان . می بااهمدت مت  استمرار
 غافـ   متنـوع  جمـال   تیـق  در آغازگرها ای  از نویسن گا  ةهم که است آ  ماد  (درص 
 دیـ گا   بـا  هـا  آ  هماسـتگی  تقویـت  و مطیـ   پدگدر  به توانن   ترغد  ویاگ که ان  ناود 

 بـا  و یکـ یگر  بـا  بنـ ها  منطقـی  ارتاـاط  و انسجا  ایجاد و ،مرک  آغازگراز طریق  نویسن  
 بـه  سـاکی  تنوع یا ساتتار  پدچد گی ح ود  تا و ،معنا تر منسجم تفسدر نتدجه، در و بافت،
 هـا   یافتهطاق  .است بود  نظر وردم متنی آغازگراز طریق  دانشگاهی و عیمی متو  اقتضا 
 اسـت الل  بـه  متنـی  آغازگرِ(، Arunsiort, 2013; Martinez & Ros, 2003) ا مطالعبرتی از 

( Coffin & Hewings, 2005; Arunsiort, 2013) هـایی  پژوهشطاق ندا  و کن  می کم  مت 
 تأیدـ  آ  را  دانن ، می مت  در متنوع جمال  تشکد  عی  از را مرک  آغازگر از استفاد  که
ــ .  مــی ــا تحصــدیی گــرایش دو در آغازگرهــا از اســتفاد  وضــعدت مــورد درکنن ــه ند  ةهمــ ب

 هبـ  در انـ ك  تفـاو   تنهـا  و شـ    توجـه  مشـابه  تقریاـاا  هـا   نسات به بح  مورد آغازگرها 
 جمـال   و بدشـتر  آغـازگر   کـه  اسـت  مهن سـی  گـرایش  بـه  ساتتار  عناصر ای  کارگدر 
 (Khamis & Ho-Abdullah, 2017) بـازِ  واژگـا   بـارز  ویژگی به توجه باالاته،  . ندار تر  متنوع
 بـا ندـا   نویسـن گا   تخصصـی،  زبـا   هـا   گونـه  دیگـر  با قداس در گرایش ای  تخصصی متو 
مت  را  متنوع جمال  کم  بهسازن  تا    میبدشتر معنایی اباارها ، ویژگی ای  از گدر  بهر 

 تفـاو  گویـا    ندـا  نویسـن گا   نظـر  مـورد  ازآغازگرهـا   اسـتفاد   مدـاا  بهتر تفسـدر کننـ .   
زیـرا   ؛دارن  تر  پدچد   نگارش سا  ان کی ایرانی گرو  تنها و ندست مورد ای  در معنادار 
 اهـ اف  مخاطـ ،  موضـوع،  متغدرهـا   ازبدشتر متـأثر   ،نویسن گا  از گرو  ای  نگارش سا 

 نگـارش  روششـ    باعـ  مـی  کـه   بود  عیمی توصدفا  زبا  بود  ویژ  بر تأکد  و آموزشی،
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 داشته باشن . متونی چند   در تر متفاو 
 جایگا  آغـازگر  (1 ای  پژوهش بای  گفت:ها  دستاورد ةمانا  نتایج حاص  دربار بر

زبانی بـه طـرق مختیـ      ةا  که انواع مختی  ای  مؤلف گونهه ب ،است معنادار زبا  انگیدسی در
انسجا  مـت  اهمدـت کـاربرد      گسترش و در است و رعایت ش   ندا ها  دیگر ساز  کنار در

سـاتت   مشـارکت سـاتت آغـازگر  در    کـه در  ای  مانی بری ینتدجه، ادعاها در دارد؛تاصی 
 گسـترش مـت  و   بـر  انتخاب نوع آغـازگر  ، ندا(Ebrahimi & Chan, 2014) مت  تردی   ندست

ــد ، ( و Ghadessy, 1995اســت ) آ  مــؤثر نگــارش ةشــدو ــو   انســجا  بدشــتر بهاــودهمچن مت
گردد.  تأید  می (Wang, 2007شود ) مربوط میبخش  پایا  و آغازگر ةدانشگاهی به مطالع

ایرانـی بـه    غدرو نویسن گا  ایرانی  ها  تخصصی دانشگاهی سازمان هی کتاب تألد  و در (2
سـازمان هی متـو     (3 ان . به عنوا  اباار شدو  بدا  بهر  برد  نسات مشابهی ازساتت آغازگر 

 هیدـ   مطابقـت دارد،   من  گرا  نظا  دی گا  نقش با نویسن گا  مختی  ی ازتخصصـ    عیمی
 از هـا  دانشـگاهی،   به ویـژ  کتـاب   اهمدت ای  دی گا  در نگارش متو  عیمی، آگاهی از با و

توجـه شـ     بـه آ   ش  ، بیکه تخطی ن ای  نظریه نه تنها انتخاب ساتت آغازگر  پدشنهاد  در
 هـا بـا   سویی چـارچوب نگـارش آ       هممادّ توجه ساکی که تود شااهت قاب  بنابرای ، است؛ 

 ابـاار  کارآمـ    ةمنالـ  فرانقش متنی به   ازامؤلف (4ست. ای  ادعا تأید   بر ای  دی گا  است،
 ای  فـرانقش را در  ور  از مداا  بهر  و پدرو به ژانرها  مختی   تفکد  کت  دانشگاهی در

انتخـاب کتـاب    مطالعـا  مشـابه،   و ها ای  یافته ةسای در (5. کنن  گونه متو  تأید  می تحید  ای 
یـادآور    دسـت. معدـار مناسـای ن   ایرانی باشـ ،  غدر آ  ایرانی یا ةکه نویسن  ای  مانا بر درسی،
در  ،بررسی کدفی محتوا  کت  درسـی  ها  مت اول پژوهشی در روش گرچه یکی از شود می

   وانظرسـنجی از م رسـ   امـا  ؛شناتتی گوناگو  است ها  زبا  نظریه گدر  از بهر  ،زیادسطح 
 (1394) محمـود  و مـراد    اسـت. توجـه   معدـار  مـورد  داشـته،  ا   آموزا  اهمدت ویژ  زبا 

 دانن .   ارزیابی کتاب می در مهمنکا   از آ  را ای  موضوع ضم  تأید 
 هـا  آموزشـی،   طراحـا  برنامـه   و هـا   سـازما   ،ها  ای  مطالعـه  ورا  یافته  جمیه بهر  از

کـه  هسـتن   م رسـا  زبـا  انگیدسـی     و ویراسـتارا ،  ها  درسـی، مترجمـا ،   نگارن گا  کتاب
ها  مربـوط بـه    گدر   تصمدم، در مورد ش    راهکارها  ارائه و ها  یافته من   از بهر  باتوانن   می

آگـا    شـکیی تجربـی    بـه  هـا  ت وی  مناب  دانشگاهی و ارتقا  سـطح کدفـی آ    تهده و انتخاب،
چگـونگی  تواننـ    می )دانشجویا ( توانن گا  ،نویسن گا  توجه به تفاو  منظور ، باشون ؛ ندا

 برسن .مفهو  واقعی متو   درك بهتر  ازرا دریافته، به ها  مختی  آغازگر   گاینه نمود



 31      بررسی ساخت آغازگری در کتب انگلیسی دانشگاهی با ...

 

 و هـا  شـااهت  درك ةزمدنـ  در بحـ   ایـ   بـا  مرتاط مطالعا  نتایج ش  بی آتر، در
 هــا  کتــاب تــألد  در مناســ  راهکارهــا  ةارائــ و گونــاگو  آموزشــی منــاب  اتتالفــا 
 کـه  آ ، دیگـر  هـا   فـرانقش  یـا  نظر م  رویکرد بر تکده با بار، پر عمیی و عیمی دانشگاهیِ
 نتـایج  و ارزشـمن   طیاـ ،  مـی  را هـا  آ  به پاس  برا  بدشتر  تحقدقا  و مان   ماهم همچنا 

ه بـ  ةنحـو  آغازگرهـا،  دیگـر  انـواع  بررسـی  بـار ،  ایـ   در بـود.  تواهـ   توجه تور در ها آ 
 دانشـگاهی  و آموزشـی  مختیـ   کت  در جمیه گوناگو  ساتتارها  و واژگا ، کارگدر 

 گردد. پدشنهاد حوز  ای  من ا  عالقه به توان  می
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