
 

 

 
 
 

برمبنای  پیشرفته فارسی سطح متوسط و های آموزش زبان بررسی  فرانقش متنی در کتاب
 مند هلیدی گرای نظام دستور نقش

 1ابراهیم رضاپور
 2زهرا سلطان احمدی

 چكیده
مند هلیدی و متیسن گرای نظامفرانقش متنی ارائه شده در دستور نقشپژوهش حاضر بر آن است تا براساس    
پیشرفته بپردازد. بر  و متوسط فارسی سطح زبان آموزش هایکتاب در هاآن توزیع و آغازگر انواع بررسی ( به2004)

شتاری، موثر های خاص نوانواع سبک تواند در تشخیصهای مطرح شده در این نظریه، فرانقش متنی میاساس یافته
نشان داد که توزیع  ی حاصل از این پژوهشتحلیلی است. نتیجه -کار رفته در این پژوهش توصیفیروش به باشد.

دار %، نشان33.5%، ساده 66.5%، مرکب 78%، متنی 80.25نشان آغازگرها در متون کتاب به ترتیب شامل آغازگر بی
 آن به پرداختن و است معنامند فارسی زبان در آغازگر جایگاه است که% است که بیانگر آن 8.5% و بینافردی 19.75

 این به رو، توجهحائز اهمیت باشد. از این نظر نویسنده و نیز انسجام بهتر متن القای بهتر مفهوم مورد تواند درمی
   .متن گردد بیشتر کارآمدی سبب تواندمی درسی هایکتاب تالیف و تهیه هنگام فرانقش

 
 .فارسیزبان  آموزش، متنی، آغازگر هلیدی، متنی، فرانقش مند،گرای نظامدستور نقش های کلیدی:واژه

 

 مقدمه -1
-ای میمندان به آموزش زبان فارسی، تهیه و تالیف کتب آموزش زبان فارسی نیز جایگاه ویژهبا افزایش شمار عالقه

باشد. های کارآمدتر میبخشد، پیروی از نظریهبیشتری مییابد. یکی از عواملی که طراحی مواد آموزشی را اعتبار 
هلیدی و  3مندیکی از نظریات مطرح که توجه زیادی را معطوف خود داشته است، دستور نقشگرای نظام

شود. در و منطقی مطرح می 7، بینافردی6، تجربی5باشد. در این نظریه چهار فرانقش معنایی متنی( می2004)4متیسن
پژوهش حاضر ها تاکید شده است. که تاکنون صورت گرفته است بر اهمیت توجه به این فرانقشهایی پژوهش

ها با کوششی است برای توصیف و بررسی متون مربوط به آموزش زبان فارسی و بررسی میزان تطبیق این کتاب
( دکتر صفار 4و  3های زبان فارسی)جلدمند هلیدی و متیسن. برای این منظور کتابی نقشگرای نظامنظریه
های فرانقش متنی بندها ها ساختمان و ویژگی( در سطوح متوسط و پیشرفته انتخاب شده است و در آن1391مقدم)

ها در متون کتاب به چه مورد توجه است و در پی یافتن پاسخی برای این موارد هستیم: انواع آغازگر و توزیع آن

                                                             
1
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3 -Systemic Functional Grammar 

4-Halliday and Matthiessen 

5 -Textual Metafunction 

6 -Experimental 
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درآغازگرهای  2تون به چه صورت است؟ درصد وقوع آغازگر متنیدر م 1ترتیب است؟ میزان وقوع آغازگر مرکب
 مرکب به چه میزان است؟ میزان آغازگرهای بینافردی به چه میزان است؟

 
 ی تحقیقپیشینه -2

مند هلیدی استفاده کرده و این نظام ( در بررسی شعر، از دستور نظام1373در میان تحقیقات انجام گرفته، نبوی)
سازگانی نامیده است. وی پس از بررسی فرانقش بینافردی و متنی در شعر، به این نتیجه دست دستوری را دستور 

( 1379اند. خان جان)بافتاری -گفتمانی-یافته است که عناصر شعری صرفا از نوع بیانی نیستند، بلکه عناصری بیانی
این پرسش را « در ساخت متنی زبان داریمند هلیدی و مفهوم نشانگرای نظامدستور نقش»ای با عنوان در مقاله

تواند به شکلی که هلیدی ادعا ی تطبیق )مبتدا/ اطالع کهنه( و )خبر/ اطالع نو( میکند که آیا معیار دو گانهمطرح می
نشان از نشاندار، اعتبار جهانی داشته باشد، سپس به این پرسش، پاسخ منفی داده و های بیکرده، در تشخیص بند

تواند مالک تحلیل نشانداری در ساختار متن باشد و از آنجا که در زبان ای نمییب آرایش سازهگفته است ترت
جان نشان، توجیه پذیر نیست، خانتوان فاعل را حذف کرد، معیار بسامد وقوع در تشخیص بندهای بیفارسی، می

. در پژوهشی دیگر، زمردیان و داری در ساخت زبان، مفهومی زبان ویژه استهمچنین نتیجه گرفته است که نشان
مند معنایی ساختمان بند ساده بر اساس دستور نقشگرای نظام -ی خود به توصیف نحوی( در مقاله1383نژاد)پهلوان

ی تحلیل گفتمان را بررسی های ترجمه شده بر پایه یک نظریه( امکان ارزیابی متن1385پردازند. امامی)هلیدی می
، داستان بلند و مشهور شازده کوچولو، اثر آنتوان دوسنت اگزوپری، بررسی شده است، کرده است. در این پژوهش

ها در سطح تمام ی انگلیسی آن بررسی شده و تغییرهای صورت گرفته در ترجمهی فارسی و سه ترجمهسه ترجمه
طقی و تجربی تجزیه های منفردی و متنی، همچنین عناصر انسجامی و نیز در سطح فرانقشهای میاناجزای فرانقش

گرایانه آغازه از منظر ( در پایان نامه دکتری خود با عنوان توصیف و تحلیل نقش1387و تحلیل شده است. فهیم نیا )
های فارسی و انشای دانش آموزان دبستان به این نتایج دست یافت که بطور کلی تقسیمات رویکرد هلیدی در کتاب

نشان با زبان فارسی قابل مند هلیدی از جمله آغازگر ساده، مرکب، نشاندار و بیارائه شده از آغازه در دستور نظام
ی ی اول ابتدایی در نظریهتوصیفی از گفتار دانش آموزان پایه "ی خود ( در مقاله1390انطباق است. دستجردی)

ان چهارده داستان مصور ، بر با بررسی واژگان پایه در کودکان ایرانی که از طریق بی "نقشگرای هلیدی ، فرانقش متنی
الورود استخراج و تهیه شده، که بعضی از نتایج آن شامل حذف ضمیر فاعلی در کودک فارسی زبان جدید 20روی 
درصد از آغازگرهای  98درصد است؛ آغازگر متنی در  55نشان و حدود ی گفتاری کودکان، تمایلی غالب ، بیگونه

 درصد بقیه، مرکب است. 10ی گفتاری کودکان، ساده و ندهای گونهدرصد ب 90مرکب به کار رفته است؛ 
پژوهش حاضر نیز تالشی برای توصیف و بررسی متون مربوط به آموزش زبان فارسی و بررسی میزان تطبیق این 

 ( است. 2004ی نقشگرای نظام مند هلیدی و متیسن )کتاب ها با نظـریه
 
 مبانی نظری پژوهش -3

 دستور نقشگرای نظام مند هلیدیفرانقش متنی در 
و  3ساخت فرث -ی نظامی نظریهگرایی اروپایی است و بر پایهی سنت نقشگرای هلیدی، دنبالهی نقشنظریه 

(. 1994بنا نهاده شده است)هلیدی: "ابزارهای انسجام"و "پایان بخش"و "آغازگر "و مفاهیمی چون 1مکتب پراگ
                                                             

1-Multiple Theme 

2 -Textual Theme 
3- J.R. Firth 
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ی سه فرانقش تجربی، بینافردی و متنی های مختلف تجربیات انسان بوسیلهمند هلیدی جنبهبراساس دستور نظام
 یابد.بازنمود زبانی می

ی گیرد، مشارکان سخن به فرانقش بینافردی مربوط است و شیوهی فرانقش تجربی قرار میموضوع سخن در حوزه
به نوعی مکمل دو فرانقش یاد شده (. فرانقش متنی که 2004شود )هلیدی و متیسن:بیان در فرانقش متنی مطرح می

های موجود در گفتمان شکل ها و توالیشود. در این فرانقش، زنجیرهای از معنا به ساخت متن مربوط میاست جنبه
(. 2004شود )هلیدی و متیسن رود، پیوستگی جریان سخن نیز سازماندهی میگیرند و همچنان که کالم پیش میمی

هایی درست در گفتمان داشته باشیم و عالوه بر چینش عناصر زبانی، به سازمان توالی شوداین فرانقش باعث می
دهد که چگونه یک پیام به کمک زبان و های کالمی و انسجام متنی برسیم. این فرانقش نشان میبندی درست جریان

 یابد.متناسب با بافت انتقال می
 "آغازگر"گیرد: یک بخش بند ریم، که دو بخش را در بر میسر و کار دا "آغازگری "در فرانقش متنی با ساختار

ی عزیمت پیام است و گوینده/نویسنده محور است . آغازگر نقطه"پایان بخش"شود و بخش دومنامیده می
 (.1994)هلیدی:

 
 آغازگر و پایان بخش

)آغازگر( با)پایان بخش( ترکیب های دیگر بند ویژگی پیام را دارد. بخشی از بند در فارسی نیز مانند بسیاری زبان
ی بند است که در ساخت تجربی آن نقش دارد و آغازگر تجربی، سازد.آغازگر اولین سازهشود و پیام را میمی

 ای یا فرآیند باشد. آغازگر دارای انواعی بدین شرح است:آغازگر اصلی است. به شرطی که مشارک، افزوده حاشیه
 

 آغازگر ساده
 شود:نوع تقسیم میکه خود به دو 

الف( آغازگری که فقط از یک عنصر ساختاری و یا یک واحد تشکیل شده باشد، از نوع ساده است.در این حالت، 
 ای( است.آغازگر شامل یک سازه یا یک گروه )مثل گروه اسمی، گروه قیدی یا گروه حرف اضافه

ای که این عناصر با هم یک سازه را تشکیل دهند، ب( گر آغازگر از دو گروه یا عبارت تشکیل شده باشد، به گونه
شود. این حالت که متداول است، ترکیبی از دو یا چند گروه است که معموال با این آغازگر نیز ساده نامیده می

 (.2004آورد )هلیدی و متیسن،گیرد و گروه یا عبارت مرکب را بوجود میاستفاده از حروف ربط و اضافه شکل می
 

 دارنشان و نشانهای بیآغازگر
رود. حالت دار به معنای غیر متداول آن بکار مینشان به معنای رایج آن و اصطالح نشانشناسی اصطالح بیدر زبان

ی جمالت خبری در متون علمی زبان فارسی فاعل )محذوف یا آشکار(+ مفعول+ فعل نشان ترتیب عناصر سازندهبی
نشان محسوب ان فارسی هر گاه آغازگر با فاعل دستوری )نهاد( منطبق باشد، بیباشد. یعنی در جمالت خبری زبمی
 دار است.شود در غیر این صورت نشانمی
 
 
 

                                                                                                                                                                                              
1- Prague 
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 ساده:آغازگر تجربی                           
 با توجه به ترکیب                                                  

 مرکب: متنی و یا بینافردی+تجربی                           
 انواع آغازگر در زبان فارسی

 نشان تر: فاعل محذوف قبل از مفعولبی                            

 مفعولبا توجه به جایگاه فاعل               بی نشان: فاعل آشکار قبل از                                            

 دار: فاعل بعد از مفعولنشان                            

 تر: فاعل بعد از فعلدارنشان                            
 

 تواند در جمله ظاهر شود:در زبان فارسی به دلیل ضمیر انداز بودن فاعل به اشکال زیر می
 

 محذوف                                         قبل از مفعول              بی نشان                           
 )نمود در شناسه فعل(                           

 ی نشانفاعل                                                             قبل از مفعول            ب           
 آشکار                                            بعد از مفعول             نشان دار                           
                        نشان دار                )نمود به صورت اسم (                         بعد از فعل                           

 
 

 1مرکبآغازگر 
توان آن را به عناصر زبانی دیگر تقسیم نمود. یعنی اگر اولین آغازگر مرکب، بیش از یک سازه دستوری دارد و می

ای و یا فعل اصلی باشد، آغازگر ساده است ولی اگر ی حاشیهی بند به تنهایی، شرکت کننده، افزودهسازه آغاز کننده
 پیش از آن، عناصری از فرانقش بینافردی و متنی، یعنی غیر تجربی بیایند، آغازگر از نوع مرکب است. 

افزوده  وجه نما ندایی زمان دار تجربی پایان بخش
 پیوندی

 تداومی ربطی

 متنی بینافردی تجربی

 آغازگر مرکب

 
 2آغازگر تجربی
شود.آغازگر بند، ای یا فرآیند باشد، آغازگر خوانده میی حاشیهی هر بند که شرکت کننده یا افزودهنخستین سازه

یکی از این سه عنصر تجربی است، یعنی هر بند فقط یک آغازگر تجربی دارد و وقتی این آغازگر تجربی مشخص 
-شوند. به این نوع آغازگر، تجربی میخش محسوب میهایی که پس از آن قرار دارند، پایان بشود، بقیه سازهمی

است. چون فارسی،  "فاعل، مفعول، فعل"ی خبری ساده در زبان فارسی نشان کلمات در جملهترتیب بی .گویند
تواند آغازگر در نظر گرفته شود، به ی فاعل محذوف است، فعل نمیی فعل، نشان دهندهضمیر انداز است و شناسه

                                                             
1- Multiple Theme 

2- Experiential Theme 
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دار که فاعل به صورت آشکار، بعد از آن در بند حضور یابد که در این صورت، فعل آغازگر نشاناستثنای وقتی 
-را در بر می "قیدهای زمان و مکان، گستره، شیوه، علت و احتمال "ای در فارسی شود. عنصر حاشیهمحسوب می

 هایی از هر گروه به شرح زیر است: گیرد. نمونه
اش گرفته بود. )آقای اکبری فاعل محذوف است که با توجه به بافت قابل قیافه #بری آقای اک فاعلی محذوف:آغازگر

 بازیابی است(. 
خان آغازگر فاعلی غیر محذوف علیخان پشت میزش نشسته بود. )احمداحمد علی آغازگر فاعلی غیر محذوف:

 است( 
 مفعولی(   آغازگر :  زانوهایش را توی بغلش جمع کرده بود. ) زانوهایش ، مفعولیآغازگر

 ای ( کشید. )حاال،آغازگر حاشیهاش زبانه میای در سینهحاال، آرزوی تازه ای:آغازگر حاشیه
گیرند که کارکرد متنی یا بینافردی دارند و در معنای تجربی بند، برخی عناصر دیگر هم قبل از آغازگر تجربی قرار می

 کنند.نقشی ایفا نمی
 

 آغازگر متنی
 آغازگر خود شامل سه نوع است:این 

1الف( آغازگر تداومی
 

 دهد. مانند: خوب، آه حرکت در کالم، تغییر موضوع سخن توسط گوینده را نشان می
2ب( آغازگر ساختاری

 

 دهد. مانند: و، اما، پسکه بندهای همپایه یا نا همپایه را از لحاظ ساختاری به هم ربط می
3ج( آغازگر افزوده پیوندی

 

دهد و از لحاظ معنایی، تقریبا با حروف ای که بند را به متن بعد از آن پیوند میاضافههای قیدی یا عبارت حرفگروه
 "اوال، دوما، همانطور که گفتم"ربط برابر است. مانند:

 
 آغازگر بینافردی

 شود:آغازگر بینافردی به سه دسته تقسیم می
 4الف( آغازگر ندایی

 روند، مانندحسن! آقای اکبری! و ...به کار میها برای خطاب این آغازگر
 5ب( آغازگر وجه نما

دهند،کارکرد تعاملی دارند و میزان احتمال، ی محتوای پیام نشان میقضاوت یا نگرش گوینده یا نویسنده را درباره
 کنند. مانند: احتماال، معموال و ...عقیده و نظر را بیان می

6دارج( آغازگر زمان
 

 دهند.داری هستند که زمان اصلی یا وجه فعل را نشان میهای کمکی زمانشامل فعل

                                                             
1- Continnuative 

2- Conjunction 

3- Conjuctive Adjunct 

4- Vocative 
5- ModalComment Adjunct 

6- Finite Verbal Operator 
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 روش تحقیق -4
(  دکتر صفار 4و 3های آموزش زبان فارسی) جلد تحلیلی است. بر این اساس کتاب -تحقیق حاضر از نوع توصیفی

مجزا شدند و این  های متون کتاب(  در سطوح متوسط و پیشرفته انتخاب شده است. سپس کلیه بند1391مقدم )
 نقش متنی بررسی شدند.ها از منظر فرابند

نشان در نظر گرفته شده است و چون زبان فارسی ضمیر انداز است ترتیب عناصر در زبان فارسی به صورت بی
 نشان تلقی شده است.فاعل محذوف آغازگر بی

 ها تحلیل داده -5
پردازیم. بر این اساس، انواع آغازگر ساده، میفرانقش متنی در کتاب فوق های در این قسمت به بررسی و تحلیل داده

 شوند.نشان، متنی و بینافردی بررسی میدار ، بیمرکب، نشان
درصد را  63.5درصد از بندها را بندهای ساده و 36.5با توجه به داده های بدست آمده از بندهای تحلیل شده 

های مختلف آغاز کرد، که توان جمله را به شیوهمی حاکی از آن است که بندهای مرکب تشکیل می دهند. که این
 تاثیر متفاوتی در درک مطلب مخاطب دارد.

 عنوان تعداد درصد

 بندهای تحلیل شده 800 100%

 بندهای ساده 292 36.5%

 بندهای مرکب 508 63.5%

 توزیع انواع بندهای تحلیل شده -1جدول

 
 بندهای تحلیل شدهتوزیع انواع  -1نمودار

درصد بوده  66.5های مرکب، درصد و میزان آغازگر 33.5دست آمده، میزان آغازگرهای ساده، های بهبا توجه به داده
 توان جمله را به اشکال مختلف آغاز نمود.ی این است که میهای مرکب نشان دهندهاست و بیشتر بودن آغازگر

 روز است. 13بقیه برای دانشجویان و  تعطیالت سال نو

 در کشور شما بزرگ نرین جشن است. جشن سال نو

 های سادهآغازگر -2جدول 

 عنوان تعداد درصد

 کل آغازگرها 800 100%

 آغازگرهای ساده 268 33.5%

 آغازگرهای مرکب 532 66.5%

 های ساده و مرکبتوزیع آغازگر -3جدول

 بندهای ساده

 بندهای مرکب
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 های ساده و مرکبتوزیع آغازگر -2نمودار

 شود. دار بررسی مینشان و نشانادامه آغازگر بیدر 
ی جمالت خبری در متون زبان فارسی به نشان به معنای متداول و رایج است وترتیب عناصر سازندهاصطالح بی

صورت: فاعل+ مفعول+ فعل است. یعنی در جمالت خبری زبان فارسی هر گاه آغازگر با فاعل دستوری منطبق 
ترین حالت زمانی است که نشاندار است در فارسی بیشود و در غیر این صورت نشانمی نشان محسوبباشد، بی

     فاعل محذوفی داشته باشیم و نشاندارترین حالت نیز زمانی است که فاعل پس از فعل قرار گیرد. 
   

این حاکی از آن است که باشد و نشان بیشتر میبا توجه به نتایج به دست آمده میزان آغازگر های نشان دار از بی
 فاعل قبل از مفعول قرار گرفته است و در آن معیار زبان فارسی رعایت شده است.

 مردم چقدر به نثر ادبی عالقه دارند؟ در کشور شما

 شود؟در کجا انجام می این مراسم

 دارهای نشانآغازگر  -5جدول 
 های ادبی ایران است.یکی از شخصیت مولوی

 از اول که تو بی مهر و وفاییندانستم  من
 آغازگرهای بی نشان -6جدول 

 عنوان تعداد درصد

 کل آغازگرها 800 100%

 آغازگرهای بی نشان 642 80.25%

 آغازگرهای نشان دار 158 19.75%

 نشاندار و بیهای نشانتوزیع آغازگر -4جدول

 
 نشاندار و بیهای نشانتوزیع آغازگر -3نمودار

 آغازگر ساده

 آغازگر مرکب

 آغازگر نشان دار

 آغازگر بی نشان
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بندهای همپایه یا نا ی آن است که آغازگرهای ساختاری که بدست آمده ازآغازگرهای متنی، نشان دهندههای داده
 همپایه را از 

 اند.بیشترین میزان را به خود اختصاص داده دهدلحاظ ساختاری به هم ربط می
 درصد تعداد عنوان

 %100 800 هاکل آغازگر
 %15.625 125 آغازگر تداومی

 %42.33 354 ساختاریآغازگر 
 %26.66 230 آغازگر افزوده پیوندی

 %78 709 های متنیگرکل آغاز
 های متنیتوزیع انواع آغازگر  -7جدول

 
 توزیع انواه آغازگرهای متنی -4نمودار

 
یا داری هستند که زمان اصلی های کمکی زمانکه شامل فعل داردر بررسی آغازگرهای بینافردی، آغازگرهای زمان

 درصد از آغازو ندایی بیشتر بوده است. 3.375با میزان  دهندوجه فعل را نشان می

 درصد تعداد عنوان
 %100 800 هاکل آغازگر

 %2.875 23 آغازگر ندایی
 %2.25 18 آغازگر وجه نما
 %3.375 27 آغازگر زمان دار

 %8.5 68 های بینافردیگرکل آغاز
 های بینافردیتوزیع انواع آغازگر -7جدول

 
 های بینافردیتوزیع انواع آغازگر -5نمودار

 نتیجه گیری -6

 آغازگرتداومی

 آغازگر ساختاری

 آغازگر افزوده پیوندی

 کل آغازگر های متنی

 آغازگر ندایی

 آغازگر وجه نما

 آغازگر زمان دار

 کل آغازگر های بینافردی



 233/      مند هلیدی گرای نظام برمبنای دستور نقش پیشرفته فارسی سطح متوسط و های آموزش زبان بررسی  فرانقش متنی در کتاب

 

درصد، آغازگر  66.5درصد، آغازگر مرکب 33.5بند  800ها، آغازگر ساده در با توجه به آمار نشان داده شده در کتاب
-درصد می 8.5بینافردی   درصد و آغازگر 78درصد، آغازگر متنی   80.25نشاندرصد، آغازگر بی 19.75دار نشان

توان ی آن است که میدهد که آغازگر ساده از آغازگر مرکب کمتر است. این امر نشان دهندهباشد. آمار نشان می
های مختلف آغاز کرد، که تاثیر متفاوتی در درک مطلب مخاطب دارد. با توجه به آمار میزان جمله را به شیوه

 تر است.فردی بیشهای متنی از بیناآغازگر
ی شروع توانند با هم ترکیب شوند و نحوهی آن میآغازگر در زبان فارسی معنامند است و عناصر تشکیل دهنده

های درسی از اهمیت جمله در درک مطلب مخاطب نقش مهمی دارد و پرداختن به آن در تهیه و تالیف کتاب
 بسیاری برخوردار است. 

و وجود آغازگر  رودهای نگارش به کار میهای زبانی و سبکشخیص گونهفرانقش متنی به عنوان ابزاری برای ت 
ی نوشتار بهتر نیز باشد. این امر تواند نشان دهندهبرد، میمتنی بیشتر در متن عالوه بر اینکه قابلیت متن را باال می

معیار و محکی برای تعیین میزان ها مفید باشد و بندی متون از نظر میزان کارایی آنتواند در درجه بندی یا اولویتمی
 موفقیت متن در انتقال اطالعات به خوانندگان و مخاطبان باشد.
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