
 

 

 

 

 

 

در متن  ،رويكرد هليدي آغازگر از منظرِ گرايانة نقشتوصيف و تحليل 

1آموزان دبستان دانش هاي فارسي و انشاي كتاب
 

  

        فرزين فهيم نيافرزين فهيم نيافرزين فهيم نيافرزين فهيم نيا

  مگانيشناسي هزبان دكتراي

 

  چكيده

در . تحليل شده است ،)2004( 2اساس آراء هليدياي از زبان فارسي، بر پيكره ،اين پژوهش در

كه آيا ادعاهاي مطرح  نخست آن :نظر بوده استدو هدف و پرسش كلي موردهش، اين پژوانجام 

شده از  گردآوري ر پيكرةويژه در كاربرد انواع آغازگر، ب هب ،مند هليدي گراي نظام در دستور نقش

توان  هاي اين پژوهش مي يافته كمك كه آيا به دوم آن .زبان فارسي قابل انطباق است يا خير

مربوط به  هاي درسيِ در تدوين كتاب ،شناسي را دستاوردهاي نوين زبانضرورت توجه به 

اين پژوهش . دكرتوجيه  ،آموزان دانش مهارت نوشتاريِ آموزش زبان اول و نيز در بهبود كيفيِ

  .يافته استديگري نيز دست  و اهداف به نتايج ،ها بر يافتن پاسخ اين پرسش عالوه

 ،6مركب /آغازگر ساده ،5آغازگر ،4متني فرانقشِ ،3مند مگراي نظا نقش دستور: ها واژه كليد

  .7دار نشان/ نشان آغازگر بي

                                                           

 Theme choice":صورت سخنراني، باعنوان به است كه نســخة انگليسي يافتة يك تغيير صورت ،مقاله حاضر. 1

in Persian Reading Textbooks and students' writings in Primary Schools"  ،  دركنفرانس

  .است شده، ارائه )Cardiff University(رديف ، در دانشگاه كا1388گراييِ اروپايي در تيرماه  شناسي نقش زبان
2. M. A. K  Halliday 

3. Systemic Functional Grammar (SFG) 

4. textual metafunction 

5. theme 

6. simple/multiple theme 

7. unmarked/marked theme 
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   مقدمه .1

جايگـاه خاصـي پيـدا     1“گـرا  شناسي نقش زبان”امروز،  شناسيِ ميان رويكردهاي غالب در زباندر

بـان  ر، زديگ عبارت به. استايجاد ارتباط و انتقال معن ،ترين نقشِ زبان منظر، مهم ازاين. كرده است

 ،ايـن رويكـرد  . ر جامعـه كمـك كنـد   د ايابد تا به مـا در انتقـال معنـ    و تحول مي آيد ميوجود  به

 جهـت تبيـينِ  ، دردنشـو  هايي كه در آن مطـرح مـي   ها و مكانيسم بنيان است و اغلب تحليلمعنا

 را آن اصـليِ  كـه واضـعِ   ،“منـد  گـراي نظـام   دستور نقـش ” .معنا هستند انتقالِ چرايي و چگونگيِ

هاي اين دسـتور توجـه    از ويژگي. گرا به زبان است اعاليي از نگرش نقش دانند، نمونة مي هليدي

  .خاص به متن و تحليل آن است

هليدي براي درك . است 2“بند”مند،  گراي نظام در دستور نقش واحد پايه براي بررسي معنا،

: عبارتنـد از   ايـن سـه اليـه   . ت، ارائه كرده اسـ 3“فرانقش” ، يامعنايي معنا در اين سطح، سه الية

توجه اين اسـت كـه ايـن     نكتة قابل. “فرانقش متني”و  5“فرانقش بينافردي”، 4“فرانقش تجربي”

يل هـر سـه فـرانقش حاصـل     از تحل ،كنند و معناي كامل هر بند زمان عمل مي طور هم معناها به

 ي درك و تعبيـر معنـا  است، كـه بـرا   درونيها خود داراي عناصر  يك از اين فرانقشهر. شود مي

، مـورد توجـه   بند ساختارِ معناييِ  اين عناصر نيز در تحليل بينِ يِروابط درون. استحائز اهميت 

 نقـشِ  كمـك  كند تـا بـه   ، نقش خاصي را ايفا مييك فرانقش درونِ يك از عناصرِهر. خاص است

. دست دهـد  به ،خود هب بوطمر فرانقشِ از منظرِ ،عنوان يك كل اي بند را، بهساير عناصر بتواند معن

ـ  . هـا روبـرو هسـتيم    اي از انتخـاب  مالحظه در اين دستور ما با فهرست قابل بنابراين، ا گويشـور ب

در ايـن  ديگـر،   بيـان  بـه . كنـد  ريزي مـي  ي موردنظر خود را طرحا، معنميان اين شقوقگزينش از

عنـوان   ، و مـا بـه  ردها و شـقوق در سـطوح مختلـف وجـود دا     اي از انتخاب نظام پيچيده ،رويكرد

كنيم و جريان كـالم را پـيش    هاي موجود يكي را انتخاب مي ميان گزينهاز ،لحظهدر هر ،گويشور

  .بريم مي

 و يا “آغازگر ”جزيي از يكي از دو نقش ،يك از عناصر موجود در بند، هردر فرانقش متني

 نقطة”است،  )64: 2004( گونه كه مورد نظر هليدي آن “آغازگر ”كليطور به. است 6“بخش پايان”

                                                           
1. functional linguistics 

2  . clause 

3  . metafunction 

4  . experiential metafunction 

5  . interpersonal metafunction 

6  . rheme 
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گفتارِ خود،  براي شروعِ ،بخشي از بند را ، چهيعني گوينده يا نويسنده. است “پيام عزيمت

يك هر. دار نشان و نشان مركب، بي /مانند ساده .است آغازگر خود داراي انواعي . كند انتخاب مي

در اين مقاله انواع  .اي است مالحظه وناگون داراي تنوعات قابلاز اين انواع نيز خود در بندهاي گ

  .شود بررسي مي ،از زبان فارسي ي  ا در پيكره ،آغازگر ابِانتخ

زبانِ مورد : تحديد و تدقيق كرده استگونه  حوزة بررسي خود را اينهمچنين  ،اين تحقيق

سي و هاي در كتاب متنِدر  رفته كار نوشتاريِ به مورد بررسي گونة گونة، وفارسي است ،مطالعه

از كتاب  موردنظر صرفاً براي تدقيق بيشتر، پيكرة. است  ابتدايي مقطعِ آموزانِ دانش يانشا

 سه سالِ آموزانِ است، زيرا دانش چهارم و پنجم ابتدايي گردآوري شده فارسي و انشاي دو پاية

مذكور، متن  هاي دو پاية درميان كتاب. اند انشا را كسب نكرده نوشتنِ خوبي مهارت اول هنوز به

 ،فارسي بنويسيمهاي  و كتاب ،نظر گرفته شدبراي بررسي در )1385( فارسي بخوانيمهاي  كتاب

و  چنين، شعرهاهم. مالحظه براي تحليل، مورد مطالعه قرار نگرفت قابل متنِ علت نداشتنِ به

در زبان  كلمات تواليِ نشانِ تر با الگوي رايج و بيكم دليل مشابهت كهن، به هاي ادبيِ متن

متني، و  ها، فرانقشِ ميانِ فرانقشديگر، در ازسوي. ، حذف شدندسي امروز، از پيكرهارف

 آموزانِ دانش .عنصرِ آغازگر و انواعِ آن، موضوع اصلي تحليل در اين پژوهش است ،خاصطور به

شهر  17و  3 دو منطقةپنج دبستان در از  ،تصادفيطور كننده در اين پژوهش نيز به شركت

  .ندتهران انتخاب شد

 در كتاب فارسي ،انواع آغازگر در ابتدا توصيف چگونگي انتخابِ ،اين پژوهش هدف از انجام

رود با  و انتظار مي ،پايان ببرند كه قرار است مقطع ابتدايي را به ست آموزاني دانش و انشاي

ار خود ها را در نوشت ي نيز آنقبول طور قابل ، و بهفارسي آشنا شده باشند زبانِ هاي غالبِ ساخت

ها  كتاب  در متنِ ،انواع آغازگر آيا مؤلفين الگوي خاصي را در انتخابِ كه، ديگر اين .گيرندكار  به

ها را  آموزان آن الگوها و توزيع اند كه دانش قدر موفق بوده   اند؟ اگر چنين است آيا آن دنبال كرده

ها را در  توزيع آن آغازگر و نحوة توان الگوهاي كاربرد انواعِ آيا مي كار برند؟ ر نوشتار خود بهد

 كار گرفت؟ آموزان به دانش ترِ مناسب نوشتارِ ها، معياري براي ارزيابي و تشخيصِ كنار ساير مالك

آزمودن : زير نيز متصور است ها، دو هدف كليِ پاسخي مناسب براي اين پرسش بر يافتنِ عالوه

و نيز  .موجود در اين پژوهش كمك پيكرة ، بهمند گراي نظام ها و ادعاهاي دستور نقش ديدگاه

مربوط به  هاي درسيِ كتاب در تأليف ،شناسي نوينِ زبان وجيه ضرورت توجه به دستاوردهايت

ارتباط  احتمالِبررسي مانند  ،تر به اهداف جزيي آن است تابر همچنين اين پژوهش. زبان فارسي
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 ،ديگر ، ازسويآغازگر در زبان فارسي نوع انتخابِ و ،سو يكاز ،متغيرهاي جنسيت و دوزبانگي

  .نايل آيد

 ،گيري براي نمونه. اي و ميداني استفاده شده است كتابخانه دو روشِدر پژوهش حاضر از 

در مناطق آموزش و پرورش شهر تهران، و سپس از  17و  3 ، دو منطقةتصادفيطور بهابتدا 

كالس،  8آموز از  دانش 240موعاً مج( 1دخترانه پسرانه و يك دبستانِ منطقه يك دبستانِهر

 و دو چهارم كالسِ پسرانه و نيز دو پنجمِ كالسِ دو وچهارم  كالسِ دو آموزانِ شامل دانش

 احتمال تأثير دوزبانگي بر انتخاب نوع گاه براي بررسيِ آن. شدندانتخاب ) دخترانه پنجمِ كالسِ

مجموعاً ( 2ارم و پنجم از يك دبستاندو كالس چه فارسيِ -ارمني دوزبانة آموزانِ آغازگر، دانش

 دو موضوعِ ،پايهازدو هريك آموزانِ سپس به دانش. آماري افزوده شد به مجموع جامعة  ،)نفر 33

مورد هركدام شد، تا در ارائه “كاره شويد؟ هريد در آينده چدوست دا” و “نوروز”هاي  انشا باعنوان

براي اطمينان از . ان كالس، انشايي بنويسندكامل از زم زنگ  مند هستند، درطول يك هكه عالق

انشاها به . حضور داشت وقت، ، تمامنظرهاي مورد رنده خود در تمامي كالسها، نگا صحت داده

متن  ،ديگر ازطرف. پيكره شد اولِ ثبت در بخشِ مادةآ ،آوري و براي تحليل جمع ،تفكيك كالس

براي ثبت در  ،كهن هاي ادبيِ و متن هاراز حذف شع دوپاية موردنظر، پس هاي فارسيِ كتاب

، يك از بندهاي مستقلنهايي، هر در مراحلِ. بخش دوم پيكره و ذخيره در رايانه آماده شد

هايي  پس در جدولو س گذاري اير بندها تفكيك و شمارهخود، از س وابستة) هاي(همراه بند به

آن ثبت  نشان بودنِ بي/ نشاندارو نيز  مركب،/ ساده اصليِ دو ويژگيِ ،بنددرمورد هر. دشفهرست 

ليِ آغازگرها نوع تواشود،  آغازگر مطرح مي انواعِ تواليِ بحث ،اما چون در آغازگرهاي مركب. شد

 كه نوعِ ،بند 4680، در پايانِ اين مرحله. دشثبت  ،بند، درمورد هرنيزدر آغازگرهاي مركب 

كمك  گاه به آن .بررسي را تشكيل دادند باال تعيين شده بود، پيكرة مورد روشِ به ها آغازگر آن

 كالس، كتاب، تفكيك به( ش از پيكرهبخهر در ،رآغازگيك از انواع هر داد رخ ، بسامد3اَكسز برنامة

  .دست آمد به) جنسيت و دوزبانگي

                                                           

، و دبستان پسرانة فارابي و دخترانة بهشت 3دبستان پسرانة سلمان فارسي و دبستان دخترانة رازي در منطقة . 1
  .شهر تهران 17در منطقة 

  .3در منطقة  دبستان دخترانة ارامنة مريم. 2

3. access 
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هاي اخير انجام گرفته است كه  ، در سالبه اين مقاله در ايران هاي مربوط پژوهش  ترين مهم

) 1381(نژاد  كتري كاوسيد نامة پايان .هاي دانشگاهي است نامه پايانر قالب ها د غالب آن

نگرشي : ساخت مبتدا ـ خبري در زبان فارسي و اهميت آن در ايجاد انسجام در متن” عنوانِبا

، ايرانيمتعدد غيراز آثار. پژوهش حاضر است شده دربارة انجام ترين مطالعات از مربوط “گرا نقش

كه چارچوب نظري پژوهش  ،)2004( “گراي هليدي اي بر دستور نقش مقدمه” بر كتاب عالوه

 آشنايي با” رود، كتاب شمار مي ترين منبع اين مطالعه به ، و اصليحاضر بر آن استوار است

 2حسناز  ،“تأمالتي بر فاعل و آغازگر”  هاي مقاله و ،)2004( “1گراي تامپسن دستور نقش

هاي بسط، و  آغازگرها، روش” ،)a1995( فرايز  از ،“ي از آغازگرديدگاه شخص” ،)1995( 3وفرايز

 از ،“فاعل و آغازگر در كالم: تعريف و توضيح واحدهاي متن” ،)b1995( فرايز از ،“ها متن

هاي آغازگر و موفقيت در  گزينش” عنوانِبا ،)1995( 5ريِب مقالة ،نهايتدر و ،)1995( 4كلوران

 .هستند آغازگر به بحث ترين آثار ترين و مربوط از مهم ،“نوشتار

  

  معرفي آغازگر. 2

 هليدينظر  گونه كه مورد ، آنو انواع آن “آغازگر”يعني  ،تحقيق اصليِ مفهومِ در اين بخش،

  .شود اجمال معرفي مي است، به ) 105-64: 2004(

ب هم تركيي است كه در آن سه نوع مختلف معنا باواحد ،بند ،گونه كه بيان شد همان     

، و كند معنايي را بيان مي بنديِ شوند، سه ساختار متمايز كه هريك نوع خاصي از سازمان مي

 نِعنوا بند به” ،معنايي يكي از اين سه الية. دهند ل ميواحد را تشكي پردازيِ هم يك عبارتبا

  6“بخشي پايان -آغازگري ساخت” ،كند معنايي را منتقل مي ساختاري كه اين الية. است “مپيا

يعني  .يك پيام را داشته باشد ويژگيِ ،بند ،ها بانز كه در همةرسد  نظر مي به. شود ناميده مي

هاي مختلف  زباناما . شود آن به جريان كالم مرتبط مي موجبِ اي دارد كه به بندي سازمان

اري مانند بسي فارسي، زبان در. كنند دادن اين موضوع انتخاب ميبراي نشان را هاي متفاوتي  راه

زي بخشي از بند، يعني آغازگر، داراي موقعيت متماي ،همچون انگليسي هاي ديگر از زبان

                                                           
1. G. Thompson 

2. R. Hasan 

3. P. H. Fries 

4  C. Cloran 

5. M. Berry 

6. thematic structure 
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شود كه دو  اي تركيب مي هگون بخش نام دارد، به بند، كه پايان سپس اين بخش با بقية. شود مي

تار يا در گف. كنند آغازگر را از جايگاه آن تعيين مي ها در اين زبان .سازند پيام را مي ،همقسمت با

 ديگر يازي به نشانةدارد و ن 1“آغازگري”كه ابتدا بيايد، جايگاه  ،عنصريهر ها زبان اين نوشتارِ

 .ندارد )در زبان ژاپني wa-ي  مانند پس اضافه(خاصي  2ي “اضافه پس”و يا  مانند حرف تعريف

اي نقش ايف “عزيمت پيام نقطة”عنوان  عنصري است كه به ها آغازگر در اين زبان بنابراين،

  . بخش خواهد بود پايانپيام،  كند و بقية مي

بنـابراين تنوعـاتي    .كند آغازگر را انتخاب مي خود نوعِ ،نويسنده/ گوينده ،در بندهاي مختلف

بخشـي   اين بنـدها در ايـن اسـت كـه چـه      هاي تفاوتاز  ،ديگر عبارت به. د داردزمينه وجو ندر اي

غازگر ضرورتاً گروه اسمي نيست، بلكـه ممكـن اسـت    آ .نظر گرفته شده استعنوان آغازگر در به

 بند، اولين گروه يا عبـارتي اسـت كـه   هر  اساساً آغازگرِ. ها مانند گروه قيدي نيز باشد ساير گروه

كـه توسـط    ،اسـت  3“كننده شركت” ،آغازگر ترين نوعِ رايج. آن بند دارد تجربيِ نقشي در ساخت

  :هاي زير مثال در گر آغازمانند . شود متبلور مي يك گروه اسمي

  

  .كنند جا كار مي هم اين بهرام و برادرش -

  .هاي ايراني است راجع به اسطوره اين كتاب -

  

 ييها زبان رسد كه در نظر مي به شود؟ انتخاب مي عنوان آغازگر ، بهمعمولطور بهچه عنصري       

ـ    ،پاسخ به اين پرسش ،و انگليسي فارسي مانند بـراي  . وابسـته اسـت   “وجـه ”وع بـه انتخـاب و ن

عنوان يـك   تنهايي به بندهاي آزاد، يعني بندهايي كه بهبحث، اساساً وجه در سطح  كردنِمحدود

 ،“رخي به شب”، و يا “!سارا” نندبرخي از بندها ما. شود طرح ميكار روند، م توانند به جملة كامل مي

دارند و بنـابراين خـارج از   بخشي ن پايان -كه ساخت آغازگري ،شوند ناميده مي 4“بندهاي كهين”

 را بخشـي  پايـان  -ساخت آغازگري ،اجمال حال به. هستند 5“مهين”ساير بندها  .ا هستندبحث م

  .دهيم توجه قرار مي مورد لحاظ وجه متفاوتند،در بندهايي كه از

                                                           
1. thematic 

2. postposition 

3. participant 

4. minor clause 

5. major clause 
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. الگوي معمول آن است كه آغازگر با فاعل همپوشي كامل داشـته باشـد   در بندهاي خبري،      

اگر آغازگر عنصري غير از  ،در بند خبري بنابراين،. ان خواهد بودنش بي ،حالت آغازگرِِ بنددر اين 

تـرين   معمـول از “ جـا  امـروز، ديشـب، همـين   ”هايي مانند  كلمه. دار خواهد بود فاعل باشد، نشان

 بنـد  معمولِ نقشِاما  .را دارند 1“افزوده” كه در بند نقشِقيدي هستند گروه دارِ آغازگرهاي نشان

اي اسـت از   نشـانه  ،سـؤال  يـك  ل است و از ديدگاه گوينده، انتخـابِ پرسشي، پرسيدن يك سؤا

چـه   آن”يـك پرسـش    بنـابراين آغـازگر طبيعـيِ    .تـه شـود  خواهد چيزي بـه او گف  كه او مي اين

از  كمـك يكـي   هايي كه بـه  پرسشيكي : وجود دارد اصلي پرسش دو نوع .است “خواهم بدانم مي

بنـد   . “خيـر / هـاي بلـي   پرسـش ”شـوند و ديگـري   ساخته مي “كدام كجا و”نظير ها،  واژه پرسش

 اي از اطالعات واقع جستجويي است براي تكهواژه ساخته شده است، در با پرسش اي كه پرسشي

ت را درخواسـت  گيرد، بخشي است كه اين اطالعا آغازگر قرار مي عنوانِ و عنصري كه به ،شده گم

كنـد و بنـابراين    اطالعات را بيان مـي  شدة است كه ماهيت تكة گم همين كلمة پرسشي. كند مي

كه فاعل  اين(كه چه نقش ديگري در ساختار وجه بند دارد  توجه به اين تي، بدوندر چنين جمال

گفت كه معنـاي كلـي چنـين    شايد بتوان . آيد ابتداي جمله مي در ،)است، افزوده است يا متمم

مكـان و غيـره را بـه    خواهم كه شخص، چيز، زمان، حالت،  مي من از تو”: گونه است جمالتي اين

 واژه در جايگـاه آغـازينِ   وجـود پرسـش   در زبان فارسـي چه گفته شد،  توجه به آنبا. “من بگويي

دو حالـت وجـود    خيـر  /هـاي بلـي    پرسشي مورداما در .نشان است معمول و بي ،پرسشيبندهاي 

و يـا بـا تغييـر     ،)و رسـمي  نوشـتاري  ب در گونةاغل( شوند آغاز مي “آيا”پرسشي  يا با كلمة: دارد

در ايـن دسـته از بنـدها   . شـوند  ز مي از بندهاي خبري متماي )گفتاري اغلب در گونة( بند آهنگ 

نظـر   بـه مـورد بنـدهاي امـري،    در امـا   .شود محسوب مينشان  بي آغازگرِ ،مستتر فاعل و يا فاعلِ

 ،فعل بودنِ يبه الزم يا متعد ، باتوجهر زبان فارسيد آغازگر نشانِ صورت معمول و بيرسد كه  مي

و اگـر   ،2“فرآينـد ”عنـوان   بـه  همان فعـل  الزم باشد، خود ،بند كه اگر فعلِ معنا اين  به. كندتغيير 

  :مانند .نشان خواهد بود بي ، آغازگرِ“كننده شركت” عنوانِ به و يا متمم ي باشد، مفعولمتعد

  .خونه برو -

  .بنشين -

  .رو بريز تو ماشين اسالب همة -

                                                           
1. adjunct 

2. process 
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  .رو بيار كتابا -

  .زنگ بزن به حميد -

  

  نشان و نشاندارنشان و نشاندار  بيبي  آغازگرآغازگر. . 11. . 22

هر بند  آغازگرِ بودنِ نشان بي دار و يا يكي از اطالعات اصلي مورد نياز در اين پژوهش، بحث نشان

د، بحث كن برانگيز مي ان فارسي را تاحدي بحثهاي زب تحليل ،مهمي كه در اين حوزه نكتة. است

شـخص   كه معرف ،در زبان فارسي) شناسه(هاي فعلي  پايانه. بودنِ زبان فارسي است 1ضميرانداز

بنابراين ضمير فاعلي در بسياري . دهند و شمار فعل هستند، شخص و شمار نهاد را نيز نشان مي

پيـدا   ترشود و حالت مسـت  دليل حذف مي همين رسد و به نظر مي رسي حشو بهاز جمالت زبان فا

، و بـا شناسـه   كالمـي رخ داده  -نحوي داليلِ ر اين دسته از بندها حذف فاعل بهچون د .كند مي

يم و اشـ مستتر و محذوف ب شناسايي است، بهتر است كه قائل به حضور اين ضميرِ راحتي قابل به

 صـورت،  يندرا 2.نشان تلقي كنيم بي را آغازگرِ ترتيب آن اين و به ،يمكن را نهاد جمله محسوب   آن

سـان   كي ،يزبان فارس در ،هاي پيشين پژوهش هاي اين تحقيق با برخي از داده بخشي از تحليلِ

را كـه داراي فاعـل محـذوف    آغـازگر بنـدهايي    ،)1381(نژاد  نمونه، كاوسي عنوان به. خواهد بودن

 كنـد كـه   تصـريح مـي  ) 1383(نـژاد   چنـين پهلـوان  هم. اسـت  نظـر گرفتـه  دار در نشان اند،  بوده

و يـا  ( بخشـي  انپايـ  -داراي سـاخت آغـازگري   ،در زبـان فارسـي   ،“خوابيـدم ”هايي چـون   نمونه

در چنــين كــه اگــر چرا. نيســت )د اســت، داراي ســاخت مبتــدا و خبــركــه وي معتقــ چنــان آن

كه متنـاقض   ،كار رفته است بعد از خبر به مبتداصورت  بدانيم، درآن مبتداهايي شناسه را  ساخت

بـر ايـن اصـل از     ،حاضـر  در پژوهشاين بخش  كه روش تحليلِ درحالي .است مند با دستور نظام

دربند را جايگزين كـرد و سـپس    شده هاي حذف ر است كه ابتدا بايد بخشمند استوا دستور نظام

بـودنِ زبـان    علـت ضـميرانداز   همچنـين بـه  . بخش تقسيم نمود ازگر و پايانرا به دو بخش آغ آن

د، گيـر  در تقابل قرار مـي  ،)3نااندازعنوان زباني ضمير به(ان انگليسي ه از اين لحاظ با زبفارسي، ك

 آغـازگرِ  ،اسـاس ايـن معيارهـا، نگارنـده    بر. نشان اسـت  امري پربسامد و بي حذف فاعل در بندها،

در سـاير مـوارد   . تحليـل كـرده اسـت    ،از جايگزين كردن فاعلِ محـذوف  پس ،چنين بندهايي را

                                                           
1. pro-drop 

هاي  يفكر خاطر هم ، استاد برجستة دانشگاه ليورپول در انگلستان، به(Geoff Thompson)از ِجف تامپسن  .2
  .شان در اين مورد سپاسگزارم ارزنده

3. non-pro-drop 
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منـد هليـدي، بـدون تغييـرات      امگـراي نظـ   شده در دستور نقش ارائههاي  بندي كارها و تقسيم راه

 آغـازگرِ  داريِ تحليل نشـان . اعمال گرديد اين پژوهش زبانيِ د بندهاي پيكرةموردر ،مالحظه قابل

  :صورت است اين ن پيكره بهبرخي از بندهاي اي

                       .به ما مشق نداد خانم معلم  شب عيد -

  نهاد       1عنصرپيراموني

 دار آغازگرنشان                    

  

  .به هم پيچيدند دو پهلوان   با سوت داور -

  نهاد    ي   عنصرپيرامون  

  دار آغازگرنشان                    

  

 .در هنگام شيوع وبا، به ياري مردم شتافت ي ايرانياين بانو-

  نهاد             

 نشان يب آغازگرِ

  

  ساده و مركبساده و مركب  غازگرغازگر  آآ. . 22. . 22

 ،تجربي ولي اگر قبل از آغازگرِ .از نوع ساده است ،تجربي باشد وقتي آغازگر فقط شامل آغازگرِ

 قرار بگيرند، با آغازگرِ) ترتيبيهر به(ها  دوي آنربينافردي و يا ه يكي از آغازگرهاي متني يا

شامل يك يا دو  اين پژوهش، غالباً موجود در پيكرة آغازگرهاي مركبِ. مركب روبرو هستيم

توان  اگرچه در زبان فارسي مي. هستند در جايگاه آغازگر 2“غيرتجربي/ غيرمبتدايي”عنصر

. از اين عناصر در جايگاه آغازگر باشند  هايي را نيز مشاهده كرد كه شامل تعداد بيشتري نمونه

واقع، حال، در درعين اما، اگر، ُخب،”: آغازگرهاي غيرتجربي عبارتند از برخي از پركاربردترين

وقت،  گويا،  متأسفانه، هيچ،! ، آقامحسن!، دكتر!فريد  و، ]متني[ نتيجهن، درخالصه، بنابرايطور به

 .“]بينافردي[ من، شايدنظر ، بهحتماً

                                                           
1. circumstantial element 

2. non – topical 
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 هـاي پيكـرة   ميزان كاربرد آغازگر مركب در هريك از بخش تشخيص ،از اهداف اين پژوهش     

هـاي ايـن    بخشدر زيـر  ،يك از انواع آغازگرهاي مركـب هر ابِو نيز نوع انتخ ،مورد مطالعه يِزبان

ارتبـاطي   ،مركب آغازگرِ بين جنسيت و يا دوزبانگي و انتخابِآيا  :مانند هايي پرسش. پيكره است

هـاي   مركـب در كتـاب   كه توزيع مناسب و هماهنگي از انواع آغازگرِ و نيز اين ،وجود دارد يا خير

وزان وجود دارد يا خير، با بررسي اطالعات موجود در اين بخش آم و انشاي دانش فارسي بخوانيم

هاي زير تعلـق   به يكي از طبقه پژوهشاين در يك ازآغازگرهاي مركب هر. گويي است قابل پاسخ

  .دارد

 كار رفتـه باشـد   آغازگر متني بهفقط تجربي  وقتي قبل از آغازگرِ :آغازگر مركب نوع اول )الف

بـه   مركب باالترين درصد را نسبت اين نوع آغازگرِ ،اين پژوهش بانيِز رةدر پيك). تجربي +متني(

  :اين پژوهش زبانيِ  كرةاز پي ،زير آغازگر بندمانند. ر آغازگرهاي مركب داردساي

  .ها خواست جمع شوند از بچه خانم ابراهيمي ،اينبر عالوه -

  تجربي     متني          

  غازگر مركب نوع اولآ  

  

گيـرد  وقتي قبل از آغازگر تجربي فقـط آغـازگر بينـافردي قـرار      :نوع دومآغازگر مركب  )ب

 :)تجربي +بينافردي(

  

  .بايد به شغلي كه دارند افتخار كنند ها ها و معلم پزشك نظر من به -

  تجربي    بينافردي              

  آغازگر مركب نوع دوم     

  

 +متنـي :  صورت زير است اش به ونيكه ساختار در كبيمر گرآغاز :آغازگر مركب نوع سوم )ج

 .تجربي +بينافردي

  

  .باريد  باران شديدي   بدبختانه    ولي -

  تجربي        بينافردي متني      

  آغازگر مركب نوع سوم     
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: صـورت اسـت   ايـن  اش بـه  كـه سـاختار درونـي   آغازگر مركبـي   :آغازگر مركب نوع چهارم )د

سـاير انـواع،    بـا  درمقايسـه  ،نوع از آغازگرهـاي مركـب   اين بسامد وقوع .تجربي+ متني+ بينافردي

 زبـانيِ  آغازگرها در كل پيكرةاز گونه  كه مثال زير تنها نمونه براي اين طوري به. بسيار اندك است

 :اين پژوهش است

  

  .ها را موزون و زيبا هم بگوييد بخواهيد آن   Ø    اگر    به خصوص -

  تجربي متني  ي    بينافرد   

  آغازگر مركب نوع چهارم   

  

  ها  داده تحليلِ .3

هـاي   داده پـژوهش، اكنـون بـه تحليـلِ     توجـه در تحليـل پيكـرة    هاي مورد بخش از معرفيِ پس

 .پردازيم مي پيكره از كلِ بخشهركاربرد انواع آغازگر در  آمده از بررسيِ دست به

  

  فارسي بخوانيم هاي كتاب. 1. 3

مـورد   هـاي  داده ،چهـارم و پـنجم دبسـتان    فارسي بخوانيم هاي كتاب بند ساده و مركبِ 1570

تفاوت چنـداني   ،در بندهاي پايه دار نشان آغازگرِ انتخابِ در درصد .هستندتحليل در اين بخش 

 آغازگرهـا % 9 كتـاب چهـارم   ر بنـدهاي پيـروِ  د امـا  %).15 -%16( شـود  بين دو كتاب ديده نمي

داري در آغازگرهـاي   ممكن است بتوان افزايش نشـان  .%14در كتاب پنجم حدود و  دارند، نشان

همچنين . به كتاب چهارم دانست نسبيِ آن نسبت كتاب پنجم را يكي از داليل دشواريِ بند پيروِ

اين رقم در كتاب پـنجم   .دار، مركب هستند آغازگرهاي نشان% 33كتاب چهارم  در بندهاي پاية

تواند دليـل ديگـري بـر     كه خود مي ،رسد دار مي ناز نيمي از آغازگرهاي نشا ، يعني بيش%53به 

  .كتاب پنجم باشد متنِ بيشترِ دشواريِ

از % 39تـر   دقيـق   عبـارت  بـه . شـود  نيز ايـن تفـاوت مشـاهده مـي    مورد آغازگرهاي مركب در

. اسـت % 33درصد در كتاب چهـارم   مركب هستند، اما اين ،در كتاب پنجم ،آغازگرهاي بند پايه

 ،دو كتـاب اي وجـود نـدارد و در هـر    مالحظه ، تفاوت قابلمركب ي انواع آغازگرِحال، در توال بااين

نـوع دوم   آن آغـازگرِ از باالترين بسامد را داراسـت و پـس   )تجربي +متني(نوع اول  مركبِ آغازگرِ
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آغـازگر نـوع    درصد وقوعِ. قرار دارند) تجربي +بينافردي +متني(و نوع سوم ) تجربي +بينافردي(

  .نيز در هردو كتاب صفر است) تجربي +متني +رديبيناف(چهارم 

ميزان كاربرد آغازگرهاي مركـب   -ها مانند بندهاي پايه در آن –دو كتاب هر در بندهاي پيروِ

بـا انـدك تغييراتـي،     ايـن تفـاوت   .ان استنش تر از آغازگرهاي ساده و بيمراتب كم دار به و نشان

. صـحيح اسـت  نيـز  دو كتـاب   از بنـدهاي پايـة   آمـده  دست دهاي بهدرص در ميانگينِ ،كليطور به

%) 5/84(دارنـد و بقيـه    نشـان  در دو كتـاب  آغازگرهـاي بنـد پايـه   % 5/15 تـر،  عبـارت دقيـق   به

تـوان   مـي بنـابراين،  . انـد  سـاده %) 64(آغازگرها مركب هستند و بقيه % 36چنين هم. اند نشان بي

 ،مـذكور  هاي دو پايـة  متن كتاب آغازگر در مورد انتخابرفت كه گرايش غالب درچنين نتيجه گ

 .بودن داري و مركب و نه نشان ،نشاني و سادگي است بي

  

  چهارمكالس  فارسي بخوانيمو كتاب  هاانشا. 2. 3

آموزان فقـط   كه در انشاي دانش دار هستند، درصورتي آغازگرها نشان% 16 ،در متن كتاب چهارم

تـر از  دار، در انشاها، كم نشان يزان كاربرد آغازگرِديگر، م عبارت به. دار وجود دارد نشان آغازگرِ% 7

دار  نشـان  بنابراين، اگر وضعيت كتاب در كاربرد انـواع آغـازگرِ  . نيمي از بسامد آن در كتاب است

هـاي   در نوشـته  ،دار آموزان را به كاربرد بيشتر انـواع آغازگرهـاي نشـان    مطلوب باشد، بايد دانش

  .، ترغيب كردخود

بـوده  % 39شـاها  و در ان ،%33زگر مركب در بندهاي اصـلي كتـاب چهـارم    ميزان كاربرد آغا

آمـوزان نسـبت بـه كتـاب گـرايش بيشـتري در كـاربرد         رسـد دانـش   نظر مـي  بنابراين، به. است

آغازگر (نوع اول  چنين ميزان كاربرد آغازگر مركبِهم. ندهاي اصلي دارندآغازگرهاي مركب در ب

مركـب در انشـاي    نـوع آغـازگرِ   كـه ايـن   است، درصـورتي  %25، در كتاب )آغازگر تجربي +متني

 كـاربرد  تفـاوت در درصـد   راين، علـت اصـليِ  بنـاب . شـود  را شامل مـي % 35 ،چهارم آموزانِ دانش

  .شود مربوط مي ،در انشاها ،آغازگرهاي متني بيشترِ به كاربرد ،آغازگرهاي مركب

. انشـاها بيشـتر از كتـاب اسـت     بنـدهاي پيـروِ  نشـان در  بـي  ميزان كاربرد آغازگرهاي سـادة 

نشـان وجـود دارد، ايـن     ، گرايش غالبي در كاربرد آغازگرهاي بيگرچه در هردو حوزه ،چنينهم

% 26در انشاها نسبت به % 42از % 40(آموزان بيشتر از متن كتاب است  گرايش در انشاي دانش

  ).در كتاب% 43از 
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  كالس پنجمفارسي بخوانيمو كتاب  هاانشا .3. 3

كه در انشاي  دار هستند، درصورتي آغازگرها در بند اصلي از نوع نشان% 15 ،تن كتاب پنجمدر م

كـاربرد   ،ديگـر  بيـان  بـه . دار در اين جايگاه انتخاب شده اسـت  نشان آغازگرِ% 7آموزان فقط  دانش

آن در كتـاب   تـر از نيمـي از بسـامد   ، كمآمـوزان  انشاي دانـش  دار در بندهاي اصليِ نشان آغازگرِ

، وضـع مطلـوبي داشـته باشـد،     نظر نويسندگانداري در كتاب، از ابراين، اگر نشانبن. نجم استپ

  .دار بيشتر تمرين كنند نشان آموزان بايد در كاربرد انواع آغازگرِ رسد دانش نظر مي به

. اي نـدارد  مالحظـه  ، تفـاوت قابـل  ميزان كاربرد آغازگرهاي مركب در اين دو بخش از پيكـره 

بندهاي اصـلي داراي يكـي از   % 40 ،آموزان و در انشاي دانش% 39 ،ه در كتاب پنجمك اي گونه به

نـوع اول در كتـاب و    مركـبِ  آغازگرِ البته تفاوتي كه در مورد بسامد. مركب هستند انواع آغازگرِ

 بيـانِ  بـه . يـن حـوزه نيـز قابـل مشـاهده اسـت      آموزان سال چهارم وجـود دارد، در ا  انشاي دانش

، )از كل آغازگرهاي مركـب % 77و يا ( در كتاب پنجم ،آغازگرهاي مركب% 39از % 30تر،  روشن

كـه ايـن مقـدار در انشـاي      درحـالي  هسـتند، ) تجربـي  +متنـي (نـوع اول   از آغازگرهاي مركـبِ 

ميـزان كـاربرد   . رسـد   كـل آغازگرهـاي مركـب مـي    % 90يعنـي  ، % 40از % 36آموزان بـه   دانش

برابـر كـاربرد آن در انشـاي    ، دودر كتاب پـنجم  ،)تجربي +بينافردي(آغازگرهاي مركب نوع دوم 

بيشتر از مـتن كتـاب اسـت،    در انشاها  ،آغازگر متني بنابراين، ميزان انتخابِ. آموزان است دانش

  .آموزان ي دارد تا انشاي دانشبيشترسهم آغازگر بينافردي در متن كتاب  كه درحالي

هايي ديده  ، تفاوتآموزان انشاي دانش نجم وبين كتاب پ در انتخاب آغازگر در بندهاي پيرو،

انـد،   نشـان اسـتفاده كـرده    بي از آغازگر سادة ،بندهاي پيرو در كتاب% 75كه  معنا اين به. شود مي

از % 14ديگـر نزديـك بـه     ازسوي .رسد مي %84ن مقدار به اي ،آموزان كه در انشاي دانش رحاليد

كه اين مقـدار در   اند، درحالي دار استفاده كرده شاناز يكي از آغازگرهاي ن ،بندهاي پيرو در كتاب

 نسـبت بـه كتـاب،    آموزان نشدا ،ديگر عبارت به. تقليل پيدا كرده است% 2ن به آموزا انشاي دانش

امـا از لحـاظ مركـب بـودنِ      .نشان در بند پيـرو دارنـد   آغازگرهاي بي گرايش بيشتري به انتخاب

% 14بـه   ، نزديـك ديگر، در كتاب عبارت به. شود هده نميتفاوت چنداني مشا ،در بند پيرو ،آغازگر

بنـابراين،  . ب اسـتفاده شـده اسـت   از آغـازگر مركـ  ، % 5/11و در انشاها نزديك به  ،بندهاي پيرو

، در كـاربرد انـواع   هـا  مـوزان و مـتن كتـاب   آ رسد براي كاهش تفاوت بين انشاي دانش نظر مي به

  .دار معطوف گردد نشان اربرد انواع آغازگرِكتمرين در بايد به بيشترين توجه  آغازگر،
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  آموزان كالس چهارم و پنجمآموزان كالس چهارم و پنجم  انشاي دانشانشاي دانش. . 44. . 33

پـنجم نشـان    چهـارم و  دو پايـة  آمـوزانِ  شده در انشاي دانش توصيف  هاي مختلف بخش مقايسة

رود  گرچه انتظـار مـي  . ندارداي بين اين دو بخش از پيكره وجود  مالحظه دهد كه تفاوت قابل مي

تـر،   هاي پيچيده آموزان كالس پنجم نسبت به چهارم داراي ساخت انشاي دانش ،نسبيطور كه به

انشـاهاي   د، مقايسةدار و بندهاي پيرو باش آغازگرهاي مركب و نشان تنوع بيشتر و كاربرد بيشترِ

 رِمثال ميـزانِ كـاربرد آغـازگ    عنوان به. دهد داري را نشان نمي تفاوت معنا ،آموزان در دو پايه انشد

و در % 39هـا   مركـب در انشـاي چهـارمي    اسـت، كـاربرد آغـازگرِ   % 7 ،دو بخـش دار، در هر نشان

و ، % 39از % 35هـا   و حتي كاربرد نوع اول آغازگرهاي مركب در چهـارمي  ،است% 40ها  پنجمي

استنباط كرد كـه كيفيـت و    چنينتوان  ترتيب مي اين به. است% 40از % 36ها  نشاي پنجميدر ا

 انـواعِ  كـاربرد  ، حـداقل در حـوزة  چهارم و پـنجم ابتـدايي   آموزانِ دو پاية هاي دانش نوشتهسطح 

 ويـژه كـاربرد   بـه  ،هـا  در برخي از بخش ،كاربرد ميانگينِ بينِگرچه . تفاوت چنداني ندارد ،آغازگر

ونـه  نم عنـوان  بـه . فاوت نسبتاً زيادي وجـود دارد ت ،ها در كتاب و ميانگين بسامد، ،دار نشان آغازگرِ

ارم كه در كتاب چهـ  است، درحالي% 7هرگروه از انشاها  دار در بندهاي اصليِ كاربرد آغازگر نشان

 .است% 15و در كتاب پنجم % 16

  

  دختر و پسر آموزانِ انشاي دانش. 5. 3

دختران تر از دار در انشاي پسران كم آغازگر، گرچه كاربرد آغازگرهاي نشان داريِ مورد نشاندر

. اند خود اختصاص داده ز آغازگرهاي بندها را در انشا بهدو سهم كمي ا، هر%)8رابر در ب% 6(است 

  .نشان است آغازگرهاي بي بردنِكار بنابراين گرايش غالب در به

در انشـاي دختـران و    ،هاي مركـب  درصد آغازگر اي در مقايسة مالحظه قابل تفاوتهمچنين 

توان چنين نتيجه گرفـت   ، بنابراين مي)تراندر دخ% 39در پسران، % 41(شود  پسران ديده نمي

تـر از  دري كمقـ  ،چنينهم. كاربرد آغازگرهاي مركب ندارد در اي مالحظه يرقابلتأث ،كه جنسيت

و در % 5/27در دختـران  (دار در انشاي دختران و پسران مركـب هسـتند    آغازگرهاي نشان 3/1

دو ظم آغازگرهاي مركب را در هرخش اعب ،)تجربي +متني(آغازگر مركب نوع اول %). 32پسران 

آغازگرها در بنـدهاي   بخشِ عمدة .تصاص داده استخود اخ ، به)دختران و پسران(بخش از انشا 

  .نشان هستند سادة بي ،نيز پيرو
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ن و پسران، انشاي دخترا آغازگر و بندهاي مختلف مربوط به تحليلِ آمار و ارقامِ كليِ مقايسة

، )دار و نه نشـان (نشان  بي غالب در كاربرد آغازگرِ گرايشِ ،پيكرهبخش از دهد كه در هر نشان مي

وقـوع را در بنـدهاي    نشان باالترين احتمالِ بي همچنين آغازگر سادة. است) و نه مركب(و ساده 

در كـاربرد آغازگرهـاي    ،و يـا نـاچيز   ،هاي نسـبي  رغم تفاوت بنابراين، علي. جنس داردهردو پيروِ

بـين دو جـنس ديـده     ،زبـاني   انشا، تفاوت معناداري در اين حوزة فلهاي مخت متفاوت در بخش

 .شود نمي

  

  زبانه و دوزبانهزبانه و دوزبانه  تكتك  آموزانِآموزانِ  نشاي دانشنشاي دانشاا. . 66. . 33

 از آغـازگرِ  هـا  زبانـه  نسبت به تـك  ها زبانهدوچه گرآغازگر در بندهاي اصلي،  دار بودنِ نظر نشاناز

نظـر   دار بـه  معنـا  ،ايـن تفـاوت   ،)نشان بي% 95و دار  نشان% 5( اند تري استفاده كردهكم دارِ نشان

زبانـه   اي با افراد تك مالحظه ها تفاوت قابل انشاي آن مركب در آغازگرِ كاربرد درصد اما .رسد نمي

% 97 ،در انشاي افـراد دوزبانـه   ،ميان دراين .)ها زبانه در تك% 44ها در برابر  در دوزبانه% 33( دارد

در  ،بنـابراين آغازگرهـاي مركـب    .هسـتند ) تجربـي + متني ( از نوع اول فقط آغازگرهاي مركب

همچنـين  .تـري دارنـد   سـاده  سـاختارِ  ،دوزبانه انشاي افراد     بنـد پيـرو و درصـد كـاربرد   كـاربرد

. زبانـه اسـت   تـك  تـر از افـراد  ، كمانشاي اين افراد در بندهاي پيروِ ،دار و مركب آغازگرهاي نشان

و نيـز انشـاي    ،هـا  چنين نتيجه گرفت كه گرچـه در مـتن كتـاب   توان  مي ،شد بيان  چه  آن بنابر

هـاي   اسـاس داده نشان و ساده اسـت، بر  بي آغازگرِ غالب در كاربرد گرايشِ ،زبانه آموزان تك دانش

مهـارت   دهنـدة  كه نشان. بيشتر استحدي تادوزبانه  آموزانِ اين گرايش در انشاي دانش ،موجود

 .ويژه آغازگرهاي مركب است ، بهآغازگر متنوعِ كاربرد زبانه در تك آموزانِ دانش بيشترِ

  

  ايجايجنتنت  ..44

دهد كه  ميشده، نشان  گردآوري ، در پيكرةساده و مركب بند 4680 توصيف و تحليلِ

زبان فارسي قابل انطباق  بر ،هليدي مند نظام در دستورِ ،شده از آغازگر كلي تقسيمات ارائهطور به

نشان و  ديگر به بي ، و ازسويسو به ساده و مركب يكآغازگرها، ازديگر، تقسيم  عبارت به. است

 ،آغازگر تواليِ شدن به انواعِ همچنين قائل. عميم استقابل ت ،شده ، در بندهاي تحليلدار نشان

، در )تجربي آغازگرِ+ بينافردي آغازگرِ+ متني آغازگرِ(و يا  ،)تجربي آغازگرِ+ متني آغازگرِ(مانند 

 ،كليطور بنابراين، به .شود ، توجيه ميكاررفته در پيكره هاي به به نمونه ، باتوجهآغازگرهاي مركب
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و  ،يافت نشد مند شود، در پيكره نظام دستورِ كه موجب تضعيف ،اي مالحظه ابلق موارد نقضِ

  .هاي زبان فارسي مورد تأييد قرار گرفت اين نظريه در تحليل داده تواناييِ

، در شناسي توجيه ضرورت توجه به دستاوردهاي نوينِ زبان بر ، مبنيدر مورد هدف دوم

 نوشتاريِ مهارت در بهبود و نيز ،ابتدايي آموزانِ تأليف كتاب فارسي براي دانش حوزة

انواعِ  متنوعِ كاربردبه اين اصل دست يافت كه هرچه  اين مقطع، اين پژوهش آموزانِ انشد

ها  آموزان آموزش داده شود تا آن بيشتر به دانش ،دار ويژه آغازگرهاي مركب و نشان به ،آغازگر

. شدها بهتر خواهد  هاي آن كار گيرند، كيفيت نوشته هاي خود به اين تنوع را در نوشتهنيز 

گرايش غالب در  ،فارسي بخوانيمهاي  كه در متنِ كتاب ،دهد هاي اين پژوهش نشان مي يافته

در  ،بيشتر اين گرايش، باشدتي. دار مركب و نشانو نه  ،نشان است ساده و بي كاربرد آغازگرِ

 ،توانايي مطلوبي در كاربرد انواع آغازگر ،آموزان آموزان انعكاس يافته است و دانش انشاي دانش

سو  هم )1995( هاي پژوهش ِبري  اين مطلب با يافته. آن ندارند دارِ ويژه انواع مركب و نشان به

هاي  يكي از بخش ،آموزان هاي دانش در نوشته ،صحيح زگرِِبري معتقد است كه كاربرد آغا .است

در  ،آغازگر انواعِ نابراين، هرچه تنوع در انتخابِب. آموزان است دانش نوشتاريِ مشكل در مهارت

، آموزند، بيشتر شود هاي زبان فارسي را مي ها قالب كمك آن آموزان به هايي كه دانش درس متنِ

هاي آنان نيز تجلي بيشتري  چنين تنوعي در نوشته نتخابشود كه احتمال ا بيني مي پيش

چه  اساس آنبر .داي خواهد كر مالحظه به مهارت نوشتاري آنان كمك قابل داشته باشد كه خود

 ويژه درحوزة و به در آموزش و پرورش ،شناسي زبان ذكر شد، اهميت توجه به دستاوردهاي نوينِ

، روشن آموزان هاي دانش نوشته كيفيِ و نيز ارتقاي، زبان فارسي هاي خوانداريِ متن تدوينِ

  .شود مي

نتايج زير از . ه استتري نيز داشت عمده، پژوهش حاضر اهداف جزيي دو هدفاين بر  عالوه

فارسي هاي  در متن كتاب  آغازگرها %5/84در مجموع،  .1: هاي اين پژوهش است ديگر يافته

احتمال بنابراين، . ان هستندنش بي آغازگرِ ،آموزان نشآغازگرها در متن انشاي دا% 93 و ،بخوانيم

از باالتر ،اي مالحظه طور قابل به ،مورد بررسي دو بخش از پيكرةهردر  نشان آغازگرهاي بيانتخاب 

فارسي ساده و مركب در دو كتاب  بند 1570 تحليلِ اساسِبر .2 .است دار آغازگرهاي نشان

ي غالب گرايش ،آموزان هاي دانش نوشتههمچنين در  .ساده هستند آغازگرها %64، بخوانيم

آغازگرهايي كه  بسامد انتخاب و كاربرد ،تر بيان فني به .ساده وجود دارد در كاربرد آغازگرِ ،%)60(

بهبود كيفيت . 3 .باالتر است ازگرهاشامل يك و فقط يك آغازگر تجربي هستند، از ساير آغ
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توجه خاص به درس انشا و مهارت . ستگي داردبه عوامل متعددي ب ،آموزان نوشتار دانش

ها  سطح كيفي نوشته بردنِر باالو معلمان، دآموزشي  ريزانِ از سوي برنامه ،آموزان دانش نوشتاريِ

فارسي و مسائل مربوط به  زبانِ نوشتاريِ نظامِ متعدد علت مشكالت ديگر، به ازسوي. ثر استمؤ

 فارسي، كه در حوزة خط ، درچند جزئياصالحاتي، هر ،)1381، نيا فهيم( آن آموزش و يادگيريِ

. تآموزان مفيد اس مهارت نوشتاري دانش گيرد، در بهبود كيفيِ هاي زباني انجام مي ريزي برنامه

است،  معلمان دانشِ شود، ارتقاي پژوهش حاضر مربوط مي به نتايج مستقيمطور چه به آن اما

به  ها آن انتقالِ زة كاربرد آغازگر، و نيز نحوة، در حوبهتر هاي نوشتاريِ ويژگي درزمينة

و نيز آگاهي از نقش آغازگر در  ،شناخت آغازگر و انواع آنرسد  نظر مي به .آموزان انشد

 ، در دورةهاي فارسي كتاب است كه معلمان و مؤلفينِ يموارد از ،بخشيدن به يك متن متنيت

آموزان كمك  دانش بهبود وضع نوشتاريِ توانند به ابتدايي با تدريس و كاربرد صحيح آن مي

ها از تنوع  انشاي آن آموزاني كه هاي دانش نوشته سطح كيفيِاين پژوهش،  يكرةدر پ. كنند

برخوردار بوده است، باالتر از  ،دار و مركب ويژه آغازگرهاي نشان به ،كاربرد انواع آغازگرباالتري در

ها و الگوهاي ساده، مشابه، و  زگر فقط از ساختآموزاني است كه در كاربرد آغا هاي دانش نوشته

، در زبانه دوزبانه با تك آموزانِ انشاي دانش هاي توجه به تفاوتبا. 4. اند نواخت استفاده كرده يك

بند پايه و هم در بند هم در  دار و مركب، نشان آغازگرِ كاربرد ويژه در درصد به -ها بخش همة

 ترِ الگوهاي ساده به انتخاب دارند دوزبانه گرايش بيشتري نِآموزا رسد كه دانش نظر مي ، به -پيرو

با  ،بودن متغير دوزبانه رسد نظر مي به ،بنابراين، براساس پيكرة موجود. در زبان دوم ،آغازگر

دوزبانه در اين  افراد تعداد بودنِمحدود علت حال، به بااين .غازگر در ارتباط استآ نوعِ انتخابِ

آموزانِ دوزبانة اين تحقيق،  بانِ اولِ دانشافتراقِ ز مطالعات كافي در مورد وجوه د، و نبوپژوهش

 قطعي اين ادعا براي رد يا تأييد تر گسترده مطالعات با زبان فارسي، انجامِ يعني زبان ارمني،

، در كل پيكره، انواع آغازگر در انتخابِ ،انشاي دختران و پسران وتتفا .5. ضروري است

، در داري بين جنسيت و تنوع در كاربرد آغازگر معنا بنابراين ارتباط .مالحظه نيست قابل

نيازمند قطعي در اين مورد نيز  گرچه تشخيصِ .نداردوجود  ،نظر مورد آماريِ هاي جامعة نوشته

، كه خود از اول نوعِ مركبِ آغازگرِهاي پيكره،  بخشتمام در .6 .تري است هاي وسيع پژوهش

داري نسبت به ساير انواع  تشكيل شده است، با اختالف معنا “تجربي آغازگرِ+ متني آغازگرِ”

 هاي رسالة اين مطلب با يافته. تاسبوده  مركب هايآغازگرگزينه دردترين مركب، پربسام آغازگرِ

) آغازگر تجربي+ بينافردي آغازگرِ( آن، آغازگر نوع دوم از پس. سو است هم )1381( نژاد كاوسي
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+ بينافردي+ متني(ن، آغازگرِ مركبِ نوعِ سوم آموزا كتاب و انشاي دانشدر هردو. داردقرار 

هاي مركب را شامل آغازگر %2، و در هيچ بخشي باالتر از بسامد بسيار پاييني دارد ،)تجربي

 ، تقريباً در همة)تجربي+ متني+ بينافردي(زگرِ مركبِ نوعِ چهارم آن، آغابر عالوه. شود نمي

 ، پيكره در كلِ ،مركب ترين آغازگرِ اساس، پيچيده براين .است  ي نداشتهداد رخ ،پيكرههاي  بخش

 آرايشِ بودنِ گر ساده اين مطلب بيان .است  دهبو) تجربي+ متني+ بينافردي(سه عضو  داراي

پيكرة آغازگرِ كلماتي است كه در جايگاه 7. اند گرفته قرار  اين پژوهش بندهاي مختلف. بسامد 

چشمگيري طور به ،با بندهاي پايه ، درمقايسهدر بندهاي پيرو ،دار آغازگرهاي مركبِ نشان داد رخ

كه فقط  اند، درحالي مركب ،آغازگرهاي نشاندارِ بند پايه %7/53تر، دقيق بيانِ به. تر است يينپا

ه توان چنين نتيج اساس مي براين. مركب هستنددار در بند پيرو  آغازگرهاي نشان % 06/0

در  بندهاي پايه دارند تا براي ظهور در ي غالبگرايش ،دار نشان گرفت كه آغازگرهاي مركبِ

  .بندهاي پيرو
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