
 313  350تا   313، از صفحة 1392ستان  زمو پاييز ، 2، شمارة    3هاي خارجي، دورة   شناختي در زبان   هاي زبان ژوهشپ

  
  
  

  اي، مفهومي تازه در نقشگرايي اليه آغازگر
  1فروغ كاظمي

   ايران شناسي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي، تهران، استاديار زبان
  )05/10/94 :، تاريخ تصويب13/03/94 :تاريخ دريافت(

 چكيده

ـ            پيش رو،  ةدر مقال   ةبه بررسي تطبيقي ماهيت آغازگر در دو ژانر علمي و ادبي فارسي از منظر نظري
ـ             مند هليدي پرداخته شده و      نقشگراي نظام   ةوجوه اشتراك و افتراق دو ژانر يادشـده، در بـاب مقول

داشـتن   پـس از ملحـوظ     در ايـن پـژوهش،    . اسـت  شـده آغازگر در زبان فارسي مـشخص و تبيـين          
هاي بارز متون مورد بررسي از منظر نوع آغازگر و بسامد رخداد آن، بر ساختار انواع بنـد و                     تتفاو
شده و ويژگي ساختاري بندها بـا توجـه بـه دو ژانـر علمـي و ادبـي                    ها با آغازگر نيز تأمل      آن ةرابط

 هـا، موضـوع جايگـاه آغـازگر در درون بنـد و              در فرايند تحليـل داده     .بررسي و مقايسه شده است    
تنيده، سبب شده است تا اصـطالح آغـازگر    هايي درهم اليه مواجهه با همپوشي آغازگرها به صورت     

هـاي مربـوط بـه        اصـطالح از نظرگـاه پـژوهش       اين. دشواي براي نخستين بار معرفي و مطرح          اليه
اي هنگـامي امكـان       گفتني است، آغـازگر اليـه     . ق است منقشگرايي درخور توجه و شايان تع      ةحوز

دهنـده، داراي همپوشـي    مركب، از منظر سطوح تـشكيل  يابد كه آغازگرهاي موجود در بند     طرح مي 
 . زمان باشد هم

 ، ژانـر علمـي و ادبـي       ،شناسي نقـشگرا    زبان ،اي   آغازگر اليه  ،بخش  آغازگر و پايان   :هاي كليدي   واژه
  .مند نظام ةنظري
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  مقدمه
نر علمي و ادبي فارسـي از منظـر         و تحليل آن در دو ژا      1آغازگرةپژوهش حاضر به بررسي مقول    

 مـشخص   ، ژانر اين دو بررسي تطبيقي   ضمن  در اين مقاله    . پردازد  مي 2مند  دستور نقشگراي نظام  
كنـد و   علمي و ادبي ماهيت آغازگر را چگونه تبيـين مـي         ةگون د هر يك از اين دو گفتمان      شو  مي

پـژوهش   ة مـسئل  .يـست آغازگر در زبـان فارسـي چ      ةها در باب مقول     وجوه اشتراك و افتراق آن    
، صـورت و    منـد    نظـام  هاي دستور نقشگراي    شود كه با استناد به يافته       گونه مطرح مي    حاضر اين 

بخش   طور خاص آغازگر و پايان     خورد و به    نقش چگونه در متون علمي و ادبي به هم پيوند مي          
م آغـازگر   بر پرداختن به مفهو     اهميت پژوهش حاضر عالوه    .رود  ميدر اين متون چگونه به كار       

، اين است كـه ايـن جـستار و بررسـي را در دو       قشگراييترين رويكردهاي ن    يكي از مهم  ةبر پاي 
زنـد و قيـاس       محـك مـي    3ها را از منظر آغازگر مركـب        دهد و آن     ميعلمي و ادبي انجام     ةحوز
  . مفيد استاي به لحاظ مخاطب نيز براي طيف وسيعي از افراد  چنين مطالعه. كند مي

كيفيت متون   يادبي از جمله مطالعاتي است كه به ارتقا       و  ها در متون علمي       حليلگونه ت   اين
 و نتايج آن راهكاري در جهت يـادگيري و درك بهتـر زبـان فارسـي                انجامد  مياز بعد آموزشي    

درك (ويژه دانشجويان هم بـه هنگـام اسـتفاده از ايـن متـون          به نحوي كه افراد جامعه به      است،
چرا كـه  ،تـر ايـن كـار را انجـام دهنـد      خود راحـت  ة نگاشتن متني در رشت    و هم به هنگام   ) ها  آن

خواندن متن، روانـي و قابليـت درك آن         . ثر است ؤهاي گسترش متن م     بررسي آغازگر در شيوه   
آغازگر متن هـدف نويـسنده يـا گوينـده را          . با كاربرد مناسب آغازگر و جايگاه آن مرتبط است        

شـفافيت مـتن را روشـن        ةدرجـ ،همچنين. كند  ميروشن و موضوع مورد بحث را نيز مشخص         
. كنـد  مـي به همين سبب، اگر آغازگر بررسي شود، به مـسائلي از ايـن دسـت كمـك                  . سازد  مي

يعنـي   ،جستار حاضر ضمن بررسي آغازگر،به سبب معرفي اصـطالحي جديـد در ايـن حـوزه               
  . از تازگي و نوآوري برخوردار است،اي آغازگر اليه

   پژوهشةپيشين
ـ    در ارتب    در زبـان   . هـاي گونـاگوني انجـام شـده اسـت           منـد هليـدي، پـژوهش       نظامةاط بـا نظري

  گرفته و هر بـار بخـشي از ايـن نظريـه محـك               فارسي و انگليسي نيز مطالعات متنوعي صورت      
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  هايي كـه ايـن رويكـرد را اسـاس كـار خـود قـرار                 ها و كتاب    ها، مقاله   نامه  پايان. زده شده است  
 در اين قسمت، بـا توجـه بـه پرسـش          . اند  و كيفي داراي تنوع     نظر كمي   اند كم نيستند و از        داده

ــ بررســي و چگــونگي(  پــژوهش   بــه  )آغــازگر در متــون علمــي و ادبــي زبــان فارســي ةمقول
اشـاره   1فرانقش متني نظريـه    ةدر حوز و  ترين مطالعات داخلي و خارجي در اين خصوص           مهم
  .كنيم مي

  ايراني مطالعات ةپيشين
-خود سـاخت مبتـدا    ةكه وي در رسـال    (بخشي را     پايان-ساخت آغازگري ) 1381(نژاد   كاووسي
او بـه   . نقشگراي هليدي در زبان فارسي بررسي كرده است        ةدر چارچوب نظري  ) نامد  مي خبري

و به اين نكته اشاره كرده است كه در زبان فارسي            پردازد  مينقش اين ساخت در ايجاد انسجام       
بـه  ) 1385(شهركي    شاهرخي .دهد  و توالي عناصر بند نشان مي     نوشتاري، معناي متن را ترتيب      

ده كـر او هفت شعر كودكانه را مطالعه       . پردازد  ميبررسي شعر كودك از منظر نقشگرايي هليدي        
وي هـر سـه فـرانقش بينـافردي،     . ترند هاي شهر تهران رايج  است كه در بين كودكان مهدكودك     

رانقش متنـي بـه بررسـي نـشانداري آغـازگر           در بخـش فـ    .متني و تجربي را بررسي كرده است      
در ) 1383(نـژاد    پهلـوان . دار اسـت     است كه آغازگر اكثر جمالت نـشان        گرفته  نتيجهپرداخته و   

منـد هليـدي      نقشگراي نظـام  ةدكتري خود ساختمان بند را در زبان فارسي بر اساس نظري           ةرسال
نيـا   فهـيم  .ي تحليـل كـرده اسـت   بررسي كرده و بند را از نظر فرانقش بينافردي، تجربـي و متنـ      

هـاي    دكتري خود به بررسي آغازگر از منظر رويكرد هليدي پرداخته و كتاب            ةدر رسال ) 1387(
هـاي    آموزان در نوشته   دانشوي نشان داده است كه      . استفارسي مقطع ابتدايي را بررسي كرده       

دسـتجردي   .برنـد   ار مـي  نشان را بيشتر از آغازگر مركب و نشاندار به ك          خود آغازگر ساده و بي    
او نتيجه گرفته   . به بررسي گفتار كودكان از نظر چگونگي كاربرد آغازگر پرداخته است          ) 1388(

ـ  است كه ميزان بروز آغازگرهاي نـشان   و % 18گفتـاري زبـان فارسـي در كودكـان      ةدار در گون
 گفتـار   چندگانـه در   /  ميزان كـاربرد آغازگرهـاي مركـب       ،همچنين. است% 82نشان    آغازگر بي 

  .است% 30كودكان 
ـ      ) 1376(مهاجر و نبوي     نقـشگراي هليـدي، بـه تحليـل و          ةضمن معرفي و توصـيف نظري

ها اشعاري از نيما يوشيج را انتخاب كـرده           آن. اند  بررسي شعر در اين چارچوب نظري پرداخته      

                                                 

1. textual metafunction 



 1392زمستان و پاييز ، 2، شمارة 3هاي خارجي، دورة  شناختي در زبان هاي زبان پژوهش  316

-آغـازگري (خبـري   -و پس از بررسي نتيجه گرفتند كه نظام سـاخت اطـالع و سـاخت مبتـدا                
 گرايانـه  هـاي صـورت     اين تحليل و بررسي به سـمت تحليـل        . ستا   بر هم منطبق  ) بخشي پايان

در ) 1378(شـهيدي    .توان آن را تحليلي صرفاً نقشگرايانه بـه حـساب آورد             و نمي  اردگرايش د 
فراينـد مبتداسـازي در زبـان       » انقـشگر  نگاهي با فارسي در مبتداسازي«خود با عنوان     ةنام  پايان

 يكي  رامبتداسازي    كند كه هليدي با رويكردي كالمي         او اشاره مي  . ده است ركفارسي را بررسي    
دار گفته است و معتقد است از آنجا كـه در زبـان انگليـسي                 هاي ايجاد مبتداي نشان     سازوكاراز  

دادن مبتداي جمله وجود ندارد، گويشوران ايـن زبـان از جايگـاه              خصوصي براي نشان   تكواژ به 
نشان اين جايگاه     كنند و در حالت بي      دادن مبتداي پيام خود استفاده مي      نآغازين جمله براي نشا   
  .از آن نهاد جمله است

  كنـد كـه      را از منظـر هليـدي معرفـي مـي          1 خود بافت موقعيـت    ةنام در پايان ) 1373(نبوي  
  اسـت و بـا اشـاره بـه ايـن            4، و شـيوه   3، عـامالن سـخن    2موضوعمتشكل از سه سازه يا عنصر       

هاي معنـايي     افزايد كه اين گونه     دهد و مي    معنايي در زبان را نشان مي     ة سه الي  سه بخش، تكوين  
  او شعر را از منظر فرانقش متني نيـز بررسـي كـرده        .  است در هر متن به صورت توأمان موجود      

  گزيننـد تـا از ايـن راه معنـاي            و معتقد است كه گويشوران زبـان فراينـدهاي خاصـي را برمـي             
اي   پردازد كه آيا رابطـه      به اين موضوع مي   ) 1995(محمدي  .  منتقل نمايند  دلخواه خود را بيان يا    

   ؟بخــشي و درك زبــان گفتــار در آمــوزش زبــان وجــود دارد  پايــان-بــين ســاخت آغــازگري
تـر اسـت؟ و از بـين دو سيـستم آموزشـي نحـوي و             آموز آسـان   كاربرد كدام آغازگر براي زبان    

تر است؟ او سه عنصر فاعل، فعل و گروه حـرف             نقشگرا، كدام يك در آموزش زبان دوم موفق       
گيـرد كـه سـاخت     طـور كلـي نتيجـه مـي        و بـه   كنـد   مـي اي در جايگاه آغازگر را بررسي         اضافه

بخشي در درك زبان گفتاري مؤثر اسـت و بـين انـواع آغـازگر و ميـزان درك                      پايان -آغازگري
لوم انساني سازمان سمت    هاي درسي ع    به تحليل كتاب  ) 1388(عالئي  ا.مطلب رابطه وجود دارد   

ها تـا     او فرانقش متني را نيز بررسي كرده است تا روشن كند كه متون اين كتاب              . پرداخته است 
هاي درسي روشي     توان براي تدوين كتاب     چه ميزان در انتقال مفاهيم كارآمد است و چگونه مي         

  .يافتتر مناسب
ـ  دي سـه بنـ  آغازگرهاي متنـي و طبقـه  به بررسي انواع    ) 1391(كاظمي   آن در فارسـي و  ةگان
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وي نشان داده است كـه آغازگرهـاي متنـي ربطـي و             . انگليسي از ديدگاه هليدي پرداخته است     
در حاليكـه مـوردي از آغـازگر متنـي          . انـد   هابه ميزان متفاوت به كار رفته       پيوندي در داده  ةافزود

ــأثير مبتداســا) 2002(علــوي .مــورد بررســي، ديــده نــشده اســت ةتــداومي در پيكر ــر  1زيت   ب
   و بـه ايـن نتـايج دسـت يافتـه            كـرده هاي فعلي مختلـف را مطالعـه          درك جمالت داراي گروه   

  مفعـولي    اي يـك    هاي حـروف اضـافه      مفعولي، فعل  يك ةهاي ساد   است كه مبتداسازي فهم فعل    
  هـاي    امـا فهـم فعـل     . دهـد   دومفعولي را در حالت خبري تحت تـأثير قرارمـي          ةهاي ساد   و فعل 

كند كه مبتداسازي فرايند مهمـي        وي تأكيد مي  . دهد  لت امري تحت تأثير قرارنمي    ساده را در حا   
در بررسـي نـشانداري آغـازگر در        ) 2015(كاظمي  .است كه در درك و فهم جمالت تأثير دارد        

هـاي سـاختاري ايـن دو زبـان از منظـر               وجوه افتـراق را ناشـي از تفـاوت         ،فارسي و انگليسي  
. نشانداري را برشـمرده اسـت     ةثر بر مقول  ؤني دانسته و عوامل م    ضميراندازي و نيز آرايش واژگا    

نيـز بـه ايـن      )1380(دهقي   و راعي ) 1385(، تبريزمنش   )1384(زاده    ، شريف )1383(مهر   غفاري
  .اند موضوع پرداخته

  ايراني مطالعات غير ةپيشين
   .كنـد   بر اهميت آغازگر مـتن در پيـشرفت و گـسترش سراسـر مـتن تأكيـد مـي                   )1981 (فرايز
  معتقـد اسـت كـه تحليـل مـتن از ديـدگاه نقـشگرايي بـه                 ضمن تحليل شـعر،      ،)1989 (حسن
  تواننـد اطالعـات بيـشتري     ان مـي مدرسـ   زيرا از طريق آن،كند ميكيفيت آموزش كمك     يارتقا

  تواننـد درك     آمـوزان نيـز مـي       زبـان . در مورد زبان مورد نظر داشته باشند و بهتر آموزش دهنـد           
ان داشته باشند و در مورد محتواي مطالب درسي اطالعات بيشتري به دسـت              زب ةبهتري از مقول  

رسد كه روابط بين بنـدها بيـشتر از           با تحليل شعر از منظر فرانقش متني به اين نتيجه مي          . آورند
ي كه ضرورت داشـته از سـاخت ناهمپايـه اسـتفاده كـرده              ياما شاعر جاها   ،نوع همپايگي است  

 .است

بخشي و نظام ساخت اطالع در   پايان-نظام آغازگري ة بررسي و مقايس   به )1995 (بلورو بلور 
ها معتقدند كه بايد به تبعيت از هليـدي بـين ايـن دو سـاخت                  آن. اند  چارچوب هليدي پرداخته  

منـد و در عـين حـال متمـايز از هـم                را دو سيستم موازي در دستور نظـام         تمايز قائل شد و آن    
هـر بنـد را بـه شـرطي كـه            ةبخشي اولين ساز    پايان-ريها در بررسي ساخت آغازگ      آن. دانست

                                                 

1. topicalization 
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گيرند كه به يكـي از         آغازگر در نظر مي    ،اي باشد   يند يا عنصر حاشيه   ا، فر )مشارك(كننده    شركت
  .شود ميهاي فاعل، مفعول، متمم يا افزوده در بند ظاهر  صورت

دهي كالم ايفا     نقشي اساسي در سازمان    ، بند  معتقد است كه انتخاب آغازگرِ     )1995 (قادسي
نگارش مـتن  ةآورد و شيو كند و انتخاب آغازگر است كه روش گسترش متن را به وجود مي             مي

او متون ورزشي و آغازگرهاي ساده، مركب، متنـي، بينـافردي و            . شود  آن رقم زده مي    ةبه وسيل 
 هـاي مختلـف مـتن و نثـر از           آغازگر در گونه  )1999 (قادسي .ها را بررسي كرده است      توالي آن 

و داستان را بررسي كرده و نتيجه گرفته است كه درصد             جمله بيوگرافي، سرمقاله، اسناد رسمي      
 نشانداري آغازگر )1996 (الك .ها بيش از آغازگر ساده است گونهةكاربرد آغازگر مركب در هم

 و  هـاي ايتاليـايي     زبانةمند هليدي بررسي كرده و در اين مطالعه به مقايس           را از منظر دستور نظام    
يابد كه معيار     او با بررسي زبان ايتاليايي به اين نتيجه دست مي         . پردازد  ژاپني با زبان انگليسي مي    

نشان با توجـه بـه بـسامد وقـوع            دار و بي    اي در تشخيص آغازگرهاي نشان      ترتيب آرايش سازه  
 .نيستها چندان دقيق  سازه

او آغـازگر را    . خته اسـت  هاي خبري پردا     به بررسي نقش آغازگر در گزارش      )1994 (گومز
سي بررسي كرده و الگوي رايج ترتيب آغازگرها  بي در بندهاي خبري موجود در اخبار راديو بي     

بر اين باور است كه الگوهاي انتخـاب آغـازگر          ) 1995(فرايز  . را در اين بندها نشان داده است      
 بلكه تـابع سـبك      ،تچنين الگوهايي تصادفي نيس   . تنگاتنگي با سبك نوشتار دارد    ةدر متن رابط  

نگـارش مـتن    ةگويد اگر محتواي تجربي آغازگرهاي متن عوض شود، در نحو           او مي . استمتن  
سـو و الگوهـاي مختلـف آغـازگر و محتـواي             پس بين سبك متن از يـك      . شود  تغيير ايجاد مي  

معتقدنـد كـه   ) 1995(حـسن و فرايـز   . معناداري وجـود دارد ةتجربي آن از سـوي ديگـر رابطـ        
ها جايگاه آغازگر در زبان انگليسي را نسبت بـه   آن. آغازگر در عمل، ساده نيست  تشخيص مرز   

كنند كه معيـار عنـصر آغـازين بـراي شناسـايي              دانند و اشاره مي     جايگاه فاعل چندان ثابت نمي    
هـاي    اول اينكه طبق چـارچوب هليـدي ممكـن اسـت زيرطبقـه            . آغازگر دو ايراد اساسي دارد    
 همان شرايطي كـه بنـد داراي آغـازگر          ،يعني ؛ند كنار هم ديده شود    مختلفي از آغازگر در يك ب     

 هر كـدام  ،همچنين.  داراي آغازگر متني، بينافردي و تجربي با هم باشدبراي مثال، ؛مركب است 
عناصر پيونـدي يـا    براي مثال، ؛ها هم ممكن است خود داراي عناصر متفاوتي باشد از اين نقش  

عامـل ديگـري كـه ممكـن اسـت باعـث ابهـام در        . ومانند آنساختاري متعلق به فرانقش متني      
يعني زماني كه آغازگر در سطح بند مركب،        ؛تشخيص آغازگر شود، سطوح زباني متفاوت است      

نشان بـودن     دار يا بي     تعيين انواع آغازگر و نشان     ها  آنبه باور   . بند ساده يا گروه قرارگرفته است     
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حل نشده باقي مانده اسـت و در كـل اگرچـه            آن در سطح بند مركب موضوعي است كه هنوز          
هاي زيادي در ايـن       بخش از قدمت زيادي برخوردار است، اما هنوز پرسش          طرح آغازگر وپايان  

  .پاسخ مانده است زمينه بي
بـه  » بخش در سـاختار موضـوعي مـتن         آغازگر و پايان  «اي با عنوان       در مقاله  )2007(وانگ  

.  و پيشرفت انسجام در متون دانشگاهي پرداخته اسـت         بخش  بررسي ارتباط بين آغازگر و پايان     
آموزنـد كـه      بخش در متن دانـشجويان مـي        تحليل آغازگر وپايان   و كند كه با تجزيه     او تأكيد مي  

هاي خود بهبود     عمل انسجام را در نوشته    در  ها را در نوشتار خود انجام دهند و           گونه تحليل   اين
هـاي ضـروري در پيـشبرد         بخش مؤلفه   پايان آغازگر و از نظر وانگ برقراري تعادل بين       . بخشند

بخش كنتـرل كنـد،       و اگر نويسنده نتواند جريان اطالعاترا بين آغازگر و پايان          استانسجام متن   
 بررسـي سـاختارهاي     در )2007(مـارتينز    .شـود   درك متن بـراي خواننـده بـسيار دشـوار مـي           

  قرارگرفتـه  SVOي جملـه بـه ترتيـب        ها  ها سازه   دهد كه در آن     اسنادي و معكوس نشان مي     شبه
گيـرد و بـه لحـاظ         در جايگـاه مـتمم فعـل قرارمـي           كه در آن يك بنـد موصـولي اسـمي            است

نـشان تلقـي      بخشي در اين ساختار آغازگر بر فاعل منطبق اسـت و جملـه بـي                 پايان -آغازگري
  .   شود مي

  شناسي پژوهش روش
 ها گردآوري و معرفي داده

نگارنده بر اين بـاور     . علمي و ادبي گردآوري شده است     ةمتون دو حوز  هاي اين پژوهش از       داده
 بر آن شد تـا بـراي        ،لذا. دارد هايي  است كه نگارش متون علمي و ادبي يكسان نيست و تفاوت          

 از اين ييها داده ،ها از منظر فرانقش متني     زني و دستيابي به افتراق احتمالي آن       آزمودن اين گمانه  
اي كالن و بسته به هر        اي وسيع و گستره     آنجا كه متون علمي داراي حوزه      از   .متون انتخاب كند  

 بيوشـيمي، فيزيـك و آنـاتومي        علمـي تخصـصي    ةدانشگاهي داراي تنوع است، سه حوز      ةرشت
، كتـاب   بيوشـيمي عمـومي    در ايـن بخـش كتـاب       .اي از ژانر علمي در نظـر گرفتـه شـد            نمونه
 انتخاببا اصطالحات آناتومي   استخوان و مفاصلآناتومي و كتاب ها، ذرات بنيادي دهنده  شتاب
و نـه   ( در نظر گرفته شد كه تأليف باشـند           هاي مورد بررسي اين مالك      براي انتخاب كتاب  . شد

د كه به لحاظ محتـوا اثـري        شانتخاب  سمك عيار    در بخش ادبي متن كتاب       ،همچنين ).ترجمه
متون مـورد بررسـي    / ها اب دادهگفتني است در انتخ . درخشان وبه لحاظ حجم هم مناسب بود      
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المقدور سـعي شـده اسـت كـه از بـين ژانرهـاي                 و حتي  توجه نشده عامل زماني و تاريخي     به  
ـ       ةحوزه و محدود  . ها گزينش شود    انتخاب شده بهترين نمونه     ةانجام پـژوهش چـارچوب نظري

ـ     داده . است  شده مند هليدي بوده و صرفاً فرانقش متني بررسي         نقشگراي نظام  ژوهش بـه   هـاي پ
ـ به گفتاري و نوشتاري، در اين مقاله   ةاي گردآوري شده و از بين دو گون         صورت كتابخانه   ةگون

  . استتوجه شدهنوشتاري 

  روش انجام پژوهش
وتحليـل دسـتور در      واحـد اصـلي تجزيـه     . انجام شده اسـت    1پژوهش حاضر به روش تحليلي    

 در اين چـارچوب در بيـان تمـايز          .است 2بند) 2004(مند هليدي و متيسن        دستور نظام  رويكرد
 ي اما بند واحد نظام دستور     .اي است   شود كه جمله واحد نظام نويسه       و بند گفته مي    3بين جمله 

شـود و در زبـان انگليـسي بـا حـروف              هاي سجاوندي تعريف مي     جمله بر اساس نشانه   . است
اي   با نظام نويـسه   اما در دستور براي جلوگيري از تداخل        . شود  بزرگ شروع و به نقطه ختم مي      

هـاي مختلـف، ايـن بنـد          مند از ميان مرتبه     در دستور نقشگراي نظام   . شود  از لفظ بند استفاده مي    
است كه واحد اصلي تحليل در نظر گرفته شده است و در اين سطح است كـه انـواع مختلـف                     

  .)6:همان (شود هاي دستوري مربوط مي معاني با ساخت
هـا بـراي      اگر در انتخاب نمونه   .  ساده استفاده شده است    در انتخاب بندها از روش تصادفي     

 گيـري تـصادفي سـاده    هر يك از اعضا احتمال مساوي در نظر گرفته شـود، آن را روش نمونـه     
اعضا بـه صـورت      تماميتصادفي ساده، كافي است كه       ةآوردن يك نمون   دست براي به . نامند  مي

گيـري تـصادفي     روش نمونـه   ).291: 1376منـصورفر،   (احتماالت مساوي در نظر گرفته شـود        
در هـر دو    ).311: 1385سكاران،  (ها در آن زياد است        پذيري يافته  ساده، علمي و معتبر و تعميم     

اي كـه     بـه گونـه    ،شده است   بندها به تعداد مساوي بررسـي      ) علمي و ادبي  (اين پژوهش    بخش
صـيفي، همبـستگي و     در تحقيقـات تو    .دشـو هـا ممكـن       هاي متنـي در آن      ويژگي ةامكان مقايس 

در حالي كه در تحقيقات تحليلي و آزمايشي حجـم           ،يابي معموالً حجم نمونه بيشتر است      زمينه
هـا، در     اين اساس و با توجه بـه نـوع داده          بر). 86: 1392شالي صفري،   ( استنمونه محدودتر   

نـوع   .شـد بـسنده  )  بند از متون ادبي    270 بند از متون علمي و       270( بند   540به   پژوهش ةپيكر

                                                 

1. analytic 
2. clause 
3. sentence 
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در هـر بنـد      تفكيـك و   ابتـدا بنـدها    ،بنـابراين . بندهاي مورد مطالعه صرفاً بندهاي خبري است      
 بندي بر اساس انواع آغـازگر و نـوع بنـد            طبقه گاه آن. بخش شناسايي و جدا شد      آغازگر و پايان  
دو ژانـر مـذكور     نهايـت   در  پس از آن توزيع فراواني هر يك به دسـت آمـد و               .صورت گرفت 

  . اي شد  مقابلهبررسي

  شناسي نقشگرا  زبان
  هـاي    شناسي نقشگرا امروزه در كنـار دو رويكـرد صـورتگرا و شـناختي، يكـي از نگـرش                    زبان

) 3-1979:1(به نقل از گيـون    ) 43: 1379(دبيرمقدم  . شناسي نظري است    غالب و مسلط در زبان    
  كـه   ن و از جملـه گيـون  شناسـا  دارد اين تفكر غالب از زماني پاگرفت كه برخي زبـان         اظهار مي 

  دستور زايشي بود، ضمن تأكيد بر اينكه دسـتور زايـشي اسـتمرار سـاختگرايي                ةيافت  خود تعليم 
ــه     ــه ب ــد ك ــا كردن ــت، ادع ــرد اس ــالن و خ ــلك ــر دوي آن دلي ــود ه ــان وج ــي در  هازب   شناس

   و تنهــا راه گريــز از ايــن شــدهشــناختي خــود محــصور  ســرانجام فلــسفي و روش بحــران بــي
ـ   حصار،   تأكيـد ايـن    . رك كامـل ايـن وضـعيت و روي آوردن بـه رويكـردي متفـاوت اسـت                  ت

  شناســاني  نقــشگرايان كــه زبــان. بــودن نقــش ارتبــاطي اســت بــر اصــل) نقــشگرايي(رويكــرد 
   معتقدنــد كــه نحــو نــسبت بــه نقــش ارتبــاطي زبــان فــرع اســت و در حقيقــت ينــدگرا تعــالي
  نقش ارتبــاطي آن آغــاز ةاز مطالعــبايــدن واقعي زبــاةمطالعــ،رو  از ايــن.اي ثــانوي اســت مقولــه
  . شود

غيرزباني و بافت زباني خود بررسي      /هاي زباني معموالً در بافت موقعيتي       در نقشگرايي داده  
هـا بـا اتكـا بـه      هـاي آن  زدوده و يافتـه  هاي مـستقل و بافـت     دادهمنزلة نه به    شود،  ميو توصيف   

) گروهي از اهل زبـان    (زباني  ةاد به شم جامع   موردنظر يا به تعبيري با استن     ةمطالعات آماري پديد  
خـانواده و    هـاي هـم      يعني در سـطح وسـيعي از زبـان         ،شناختي آن پديده    ردهةو نيز گاه با مطالع    

هاي متفاوتي دارد كه وجه اشـتراك         نگرش نقشگرا گونه  . شود  خانواده حاصل و تبيين مي     غيرهم
زبان ايجاد   ةوظيف ترين  كه اصلي است  نكته  ويژه باورداشتن به اين       به ،گرايي ها تعالي   جملگي آن 

 را گفتمـاني    - همـه حـضور نقـش ارتبـاطي، كاربردشـناختي و كالمـي             ،رو  از اين  .ارتباط است 
طرد تفكر اسـتقالل و خودمختـاري زبـان    ه برنتيجدر و دانند    ميهاي الينفك دانش زباني       بخش

  ).41: 1379دبيرمقدم، (ورزند  تأكيد مي
، ديك  )1995؛  1990؛  1984؛  1979(ها نقشگرايي مورد نظر گيون        نهترين اين گو    از معروف 

ــو )1980؛ 1978( ــ، فولي ــين اون وف ــو )1984(ل ــاپر  ،)1987(، كون و ) 1991؛ 1988؛ 1987( ه
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ـ      ادامهدر  . توان نام برد    را مي ) 2004(هليـدي و متيسن     منـد    نظـام  نقـشگراي  ةبـه معرفـي نظري
  .  استپردازيم كه مبناي انجام پژوهش حاضر مي

  مند نظام  نقشگرايةنظري
  بنيــاد يــا دســتور  شناســي نظــام منــد، زبــان شناســي نظــام ايــن چــارچوب نظــري را گــاه زبــان

  منــد يكــي از  رويكــرد نظـام . واضــع اصـلي آن مايكــل هليـدي اســت  . خواننــد بنيــاد مـي  نظـام 
  ترين رويكردهاي نقشگرايي اسـت و نـسبت بـه رويكردهـاي نقـشگراي گيـون، چيـف،                      قوي

  اين دستور به وجود نظام صوري زبان قائل است و آن           . تر است   گرفته بسيار قوام  آن جزونو و   ك
هـاي نقـشي نظـام     پندارد و به ارائه و تبيـين      نقش ارتباطي و كاربرد زبان مي       به را تابع و وابسته   

 هـا   به ابزار،هاي مختلف زباني در برخورد با صورت، چارچوب مذكور. صوري زبان تأكيد دارد  
ايـن انگـاره در     . محور مجهـز اسـت     هاي توصيفي معنابنياد و نقش      و سازوكارهاي نظري، قالب   

اين نوع نقشگرايي گلچيني از مفاهيم مـأخوذ        . هاي نقشگرا يكسان نيست     جزئيات با ديگر گونه   
ـ      است،  از سنت نقشگرايي اروپايي      ، 1سـاخت فـرث   نظـام  ةشامل مكتب لنـدن و مشخـصاً نظري

كه به نمـاي نقـشي جملـه، بـار          (متسيوس  يويژه آرا  مكتب پراگ و به    در   2دستاوردهاي يلمزف 
دبيرمقـدم،  ؛  پـردازد   مـي  آن جـز ها شامل مفاهيم مبتدا و خبـر و           خبري و اطالعي ساخت جمله    

1379 :43.(  
تـرين روش پـژوهش در    مند چارچوبي است نظري كـه معتقـد اسـت مطلـوب        دستور نظام 

 هـاي  اعاليـي از نگـرش   ةنمون توان اين دستور را مي . استشناسي تعامل بين نظريه و داده         زبان
  اسـت و معتقـد اسـت        3گرايـي   رويكـرد يادشـده مبتنـي بـر تجربـه         . بـه زبـان دانـست      نقشگرا

اصلي زبان ايجـاد ارتبـاط       ةدر اين رويكرد وظيف   . كه زبان بشري محصول مراحل تكاملي است      
  در ايـن  . رود عـامالت بـه كـار مـي     بيـان تجربيـات، ايجـاد ارتبـاط و انجـام ت      است و زبـان در    

نظريه اعتقاد بـر ايـن اسـت كـه بـا وجـودي كـه سـاختار ضـروري اسـت امـا دسـتور داراي                           
  منــد بحــث  در دســتور نظــام. »ســاختارها«اي از   نــه صــرفاً مجموعــه، اســت»منــد نظــام«ةشــبك

چون گوينده براي بيان معناي مورد نظـر خـود در هـر موقعيـت انتخـاب             . انتخاب مطرح است  
 در اين نظريه زبان منبعي است براي سـاختن معنـا از طريـق               ،بنابراين. دهد  خاصي را انجام مي   

                                                 

1. Firth 
2. Hjelmslev 
3. empiricism 
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هـاي موجـود يكـي را انتخـاب           اهل زبان در هر لحظه از ميان گزينـه        به عبارت ديگر،    . انتخاب
بر اساس اين چارچوب، دستور بايـد بـا آنچـه خـارج از            .برد  كند و جريان كالم را پيش مي        مي

، در  ييمها  هاي اجتماعي كه درگير آن       يعني با حوادث و شرايط جهان و جريان        ،دهد  يزبان رخ م  
تـرين    كه از مهم  شود    مربوط مي طور مستقيم به بحث انواع فرانقش        اين موضوع به  . ارتباط باشد 

عناصر درون هر فرانقش، نقش خاصي ايفا       . مند است   هاي كليدي در دستور نقشگراي نظام       واژه
 كل از منظر فرانقش مربوط به خـود         منزلةي بند را به     اكمك نقش ساير عناصر معن    كند تا به      مي

در اين نوع معنا     .هاي مطرح در اين رويكرد است      يكي از فرانقش   1فرانقش متني . به دست دهد  
رود، ايـن     گيرد و همچنان كه كالم پيش مـي         هاي موجود در گفتمان شكل مي       ها و توالي    زنجيره

، متيـسن هليـدي و    (كنـد     مـي  دهي  سجام و پيوستگي جريان سخن را سازمان      فرانقش با ايجاد ان   
2004 :30(.  

. دهـد  هاي معنايي است كه ويژگي خود به عنوان پيام را به بند مي فرانقش متني يكي از اليه    
  هـا بنـد ويژگـي پيـام را           زبانةدر همـ  .كـشد   معنايي را ساخت موضوعي بـه دوش مـي         ةاين الي 
   بخـشي   ،يعني؛ي اسـت  بخـش    پايـان  - عنوان پيام دارد، ساخت آغـازگري      ساختي كه بند به   . دارد

 به نحوي كه اين     ،شود   تركيب مي  بخش  پايان از آن بند به عنوان آغازگر با بخش ديگر به عنوان          
 يعنـي   ،پيامةمانـد   عزيمت پيام اسـت و بـاقي       ةآغازگر نقط . سازد  ديگر پيام را مي   يكدو بخش با    

، متيـسن هليـدي و    ( نـام دارد   2بخـش   پايـان يابـد،     گسترش مي بخشي كه آغازگر در آن بسط و        
2004 :64(.  

  آغازگر 
  اگــر آغــازگر تجربــي . بند اســت كــه در ســاخت تجربــي آن نقــش داردةآغــازگر اولــين ســاز

   ة، يـا افـزود  3ايـن در صـورتي اسـت كـه مـشارك     . دشـو  باشد، آغـازگر اصـلي محـسوب مـي       
  هـاي آغـازگر برحـسب ظـاهر و سـاختمان بنـد               يبنـد   يكي از طبقه  . باشد 5يندا يا فر  4اي  حاشيه

ــازگر  ــااســت كــه در آن آغ ــا مركــب اســت ســاده ي ــد  . ي ــه چن ــز خــود ب ــازگر ســاده ني   آغ
  اگر آغازگر فقط از يك عنصر سـاختاري يـا يـك واحـد تـشكيل شـده                  . شود  صورت ديده مي  

                                                 

1. Textualmetafunction 
2. rheme 
3. participant 
4. circumstantial adjunct 
5. process 
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  يـك   در حـالتي كـه آغـازگر شـامل يـك سـازه يـا                 ،يعني؛گوينـد   باشد، به آن آغازگر ساده مي     
   ي كـه  آغـازگر همچنـين،   . باشـد ) اي  اضـافه   مثل گروه اسمي، گروه قيدي يا گروه حرف       (گروه  

  از دو يا بيش از دو گروه يا عبـارت تـشكيل شـده باشـد بـه نحـوي كـه بـاهم يـك سـازه را                             
  اي متـداول اسـت، تركيبـي از دو           ايـن حالـت كـه گونـه       . شـود    آغازگر ساده ناميده مي    ،بسازند

   و گـروه يـا عبـارت        همـراه اسـت   كه معمــوالً بـا حـروف ربـط و اضـافه             يا چند گروه است     
  : 2004، متيـسن هليـدي و  (شـود  آورد و يـا بـه صـورت بـدل ديـده مـي               مركب را به وجود مي    

68(. 

هـاي معنـايي      شود كه داراي اليـه      گاه در جايگاه آغازگر عناصري در كنار يكديگر ديده مي         
ايـن نـوع    . خواننـد   ن حالت آغازگر را آغازگر مركب مي      در اي . ستا   يا متني  2، بينافردي 1تجربي

تر يا عناصر زباني      هاي كوچك   دستوري دارد و قابليت تجزيه به سازه       ةآغازگر بيش از يك ساز    
اي   حاشيه ةبند به تنهايي مشارك، افزود    ة آغازكنند ة اگر اولين ساز   ،به عبارت ديگر  . ديگر را دارد  

بينـافردي و   هاي    فرانقش اما اگر پيش از آن عناصري از         .يا فعل اصلي باشد، آغازگر ساده است      
 ةآغازگر بند هميشه با اولين سـاز      . شود   آغازگر مركب محسوب مي    ، يعني غيرتجربي بيايد   ،متني

 هر بند فقط بايد يك آغازگر تجربي داشته باشد و وقتـي             ،يعني؛رسد  آغازگر تجربي به پايان مي    
هـاي بنـد كـه پـس از آن قـراردارد              سـازه ةشـد، بقي  مشخص   3يا مبتدايي  كه آن آغازگر تجربي   

 آغازگرهـاي سـاده و      1 در جـدول  .)79: 2004،  متيـسن هليدي و   ( شود  بخش محسوب مي    پايان
  .آمده است مركب
  

  آغازگر ساده و مركب. 1جدول 
On the ground or in the air small creatures live and breathe. 

 بخش پايان  آغازگر ساده
And though he had personally been very hurt and saddened by his son’s 

decision. 
 بخش پايان آغازگر مركب

  

                                                 

1. experiential 
2. interpersonal 
3. topical theme 
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  آغازگر در بندهاي مركب
بـه   ادامـه در  . شـود   مـي  در بندهاي مركب نيز تحليل و بررسي         ،عالوه بر بندهاي ساده    ،آغازگر

  .زيمپردا ميها انواع بندهاي مركب و آغازگر آن

   در بند مركب همپايهآغازگر) الف
ايـن بنـدها    . همپايـه دارد   ةكه اساساً به هم وابـسته نيـست و رابطـ          استبندهاي مركب بندهايي    

در اين حالت هنگام تحليل بـراي هـر بنـد           . شود  به هم وصل مي    جزآن و   so،or،and معموالً با 
د مركـب   بنـ ، در   2جـدول   در  . شود   در نظر گرفته مي    اي  جداگانه بخشي  پايان- آغازگري ساخت
  .شود  آغازگر بدين صورت تعيين مي،همپايه
  

  آغازگر در بند مركب همپايه.2جدول

You get a liter of milk and  it stands this tall 

  بخش پايان آغازگر بخش پايان آغازگر
  

  و در آن حـروف ربـط       اسـت  كامـل    اي  اين بدان علت است كه هر يك از اين بندها جمله          
  : نيايدبيايد يا ممكن است

You get a liter of milk(And)it stands this tall. 
 

  آغازگر در بند مركب ناهمپايه) ب
   يكـي   ،يعني؛ است كـه يـك بنـد وابـسته بـه بنـد ديگـر اسـت                  نوع دوم بندهاي مركب آنگونه    

  در ايـن حالـت دو سـطح تحليـل          . ناهمپايـه دارد   ةرابطـ  بدين سبب . پيرو و ديگري پايه است    
ــه از نظــر   ،ر ســطح اولد. وجــود دارد ــه طــور جداگان ــرو ب ــه و پي ــدهاي پاي    هــر يــك از بن

شود و در سطح دوم كـل بنـد مركـب در نظـر گرفتـه           بخشي تحليل مي   پايان-ساخت آغازگري 
در اين نوع بندهاي مركب، آنچه اهميت دارد، ترتيب قرارگرفتن بندهاي پايـه و پيـرو                 .شود  مي

  .است
يرو بيايد، آغازگر بنـد پايـه آغـازگر كـل بنـد مركـب               اگر ابتدا بند پايه و سپس بند پ        .1

 .شود محسوب مي
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  )پيرو-پايه( آغازگر در بند مركب ناهمپايه .3جدول
Can spring be far behind if winter comes 

 بخش پايان آغازگر بخش پايان آغازگر

 بخش پايان آغازگر

 
 هـاي   ا كه بند پيرو يكـي از سـازه        اگر ابتدا بند پيرو و پس از آن بند پايه بيايد، از آنج             .2

 .شود آيد، كل بند پيرو آغازگر بند مركب شمرده مي بند پايه به حساب مي ةدهند تشكيل

  )پايه-پيرو( آغازگر در بند مركب ناهمپايه .4جدول 
If winter comes can spring be far behind 

 بخش پايان آغازگر بخش پايان  آغازگر

 بخش پايان آغازگر

 از متون علمي و ادبي فارسي هايي گزيده: ها ل دادهتحلي

ها ابتدا در متون علمي و سپس در متـون ادبـي ذكـر                شواهدي از تحليل و بررسي داده      ادامهدر  
  .  آمده است مشاهده و مقايسه به منظورها و نمودارهاي مربوط به تحليل متون،  جدول. دشو مي

  ادبي فارسيمتون علمي و  ةآغازگر ساده در بندهاي ساد
  :بينيم در پيكره ميزيرهايي از آغازگر ساده را در دو حالت  در اين قسمت نمونه

  )اي اضافه اسمي، قيدي و يا حرف(آغازگر ساده در يك گروه .1
   متون علمية در بندهاي ساد آغازگر ساده.5 جدول

ا بـراي   هـا ر    هـا، آن    هايي در سـاختمان سـوم و چهـارم پـروتئين            با ايجاد دگرگوني   حرارت
  .سازد تر مي گوارش و جذب آماده

هــاي متابوليــسمي  حرارتــي كــه در دوره
  شود  غذاها در بدن ايجاد مي

  .كند نياز حرارتي بدن را تأمين مي

هـا كـه بـه كمـك          نسبت تنفسي پروتئين  
هاي غيرمستقيم محاسبه شده است   روش

  .باشد  مي8/0در حدود 

 نخستين نمونـه مولـد      1929انشگاه پرينسون در سال     در بازگشت از اكسفورد به د       واندوگراف
  .خود را ساخت

 ميليـون   3ستون عايق و اندوگراف افقـي     
تحقيقـات انـرژي     الكترون ولتـي مركـز    

  اتمي ايران

  .از اين نوع است
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تحتاني ستيغ اسـكاپوال متـصل      ةخارجي اكروميون را به كنار    ةاي است كه كنار     ناحيه  اكروميالةزاوي
  .كند مي

  بخش پايان  سادهآغازگر 
  

 متون ادبية  در بندهاي ساد آغازگر ساده.6جدول

  .پيش خورشيدشاه بر پاي بود  سمك عيار
  .مرا بر خويشتن گير  تو
  .او را نتوانستم آوردن  من

  .پيش ايشان بازآمد  سياه گيل
  .پيرامون غالمان درآمدند  لشكر

  .به تخت بر آمده  خورشيدشاه
  .مرا برادري  تو

  بخش پايان  دهآغازگر سا

  آغازگر ساده در گروه مركب .2
   در بندهاي ساده متون علمي آغازگر ساده با گروه مركب.7جدول 
  .يابد در اثر حرارت يا فشار افزايش مي  هاي حالل   اين انرژي جنبشي يا فعاليت مولكول

هـاي آن در      پيدايش،گسترش، استمرار و تداوم حيـات و پديـده        
  موجودات زنده

هاي گونـاگون موجـود در         مواد، عوامل و پديده    مبتني بر 
  .هاست آن زيست محيط

  .توان راندمان كار توربين را افزايش داد مي  داشتن دماي گاز در آن با بازگرمايش در توربين و باالنگه
 vو سـرعت    ) متـر  (wاي بـه عـرض         جريان حاصل از تـسمه    

  )كولن/مربع متر (6و چگالي ) متر/ ثانيه(
  i=6WVا آمپربرابر است ب

كمربنـد    استخواني دراز و خميده است كه بخش قـدامي            ترقوه يا كلويكل
  .سازد شانه را مي

هـاي    تر از گردن آناتوميك و در قسمت ديستال تكمه          كمي پايين 
  كوچك و بزرگ

قـرار  )  (surgical neckقسمتي به نام گردن جراحـي  
  .دارد

  بخش پايان  آغازگر ساده
  

   متون ادبيةبندهاي ساده با گروه مركب در  آغازگر ساد.8جدول
  .داشتند نگاه مي  سمك و آتشك

  بخش پايان  آغازگر ساده
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   توزيع فراواني آغازگرهاي ساده و مركب در متون علمي و ادبية مقايس.9جدول
  درصد كل  آغازگر مركب  آغازگر ساده  نوع متن  رديف

  %100  %34,66  %65,33  متون علمي  1
  %100  %68  %32  متون ادبي  2
  

  د شـ ، پس از تحليل بندهاي كل پيكره مشخص         8 تا   5  ذكرشده در جدول   هاي  با توجه به نمونه   
  . اسـت % 32امـا در متـون ادبـي فقـط          % 65,33 در متون علمي   2 و   1جدولكه آغازگر ساده در     

پـس از  .تراسـت  دهد كه ساختار بندهاي متون علمي نسبت به متون ادبي،ساده  اين آمار نشان مي   
يل كل بندها، اطالعات و آمار مربوط به بررسـي آغازگرهـاي سـاده و مركـب فـراهم آمـد            تحل

  .)9جدول (

آغازگر مركب دربندهاي مركب متون علمي و ادبي فارسي به تفكيك نوع آغـازگر              
  )تجربي+ متني(

د كه وجود آغازگر متني يا بينافردي هميشه آغـازگر مركـب و در   شها مشخص  براساس تحليل 
تعـداد بنـدهاي    ةدهند  گاه تعداد آغازگرهاي متنـي نـشان      . آورد   مركب را به وجود مي     پي آن بند  

چون اين حالت وجود دارد كه در يك بند بـيش           ،گونه نيست   اما لزوماً هميشه اين   . مركب است 
اين ةمتـون علمـي موجـود در پيكـر         ةشد  بندهاي تحليل . از يك آغازگر متني وجود داشته باشد      

 ولـي   ، ممكن است بند آغازگر متني نداشـته باشـد         ،همچنين.  است آمده 10جدول   وضعيت در 
را از   هـا   از داده  هـايي   نمونـه  ادامهدر  .دشوداراي آغازگر بينافردي باشد و همچنان مركب تلقي         

  .گذرانيم نظر مي
   متون علميبندهاي مركب در  آغازگر مركب.10جدول

  از سوي ديگر 
  كه

 گزارش 

  در تمام طول آلودگي
 شده است 

هـا ديـده      در بافت ) (H2O2جمعي از پروكسيد هيدروژن   ت
  .شود مي

  
  رو از اين

  هيستيدين
  آرژيينين و هيستيدين

  .ضروري استةدر مراحل رشد كودكان اسيدآمين
  .اند تقريباً ضروري ناميده شدهةاسيدهاي آمين

  
  به طوري كه 

  و 

  هاي مختلف  ميزان آب بافت
  آب موجود در بافت عضالني

  بافت چربي آب موجود در 

  .يكسان نيست
  از همه بيشتر

  .هاست كمترينĤن
  فيزيكدانان را برانگيخت  علميةاين رخدادهاي ارزند  
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براي كاوش در قلمرو پهناور هسته به ذرات باردار مصنوعاً            Ø  تا
  .شتاب بدهند

  
  و

  با وجود اين
  و بنابراين

  او
Ø  

  ولتاژةاين توليدكنند
Ø  

ندين ماشين از اين نوع     براي به دست آوردن ولتاژ بيشتر چ      
  ساخت

  .ها را به صورت سري به هم متصل نمود آن
اي   شده از ژنراتورهاي تسمه     ولتاژي به يكنواختي ولتاژ تهيه    

  .كرد توليد نمي
  .كنار گذاشته شد

  
  كه درحالي

  مدار اوليه
  مدار ثانويه

  .ظرفيت باال و خودالقايي كم دارد
  .داراي ظرفيت كم و خودالقايي زياد است

  
ــين  ــه همـ و بـ

  دليل

  اين زاويه
Ø  

 لمس است از روي پوست قابل

ــشان ــه عنــوان يــك ن ــا يآناتوميكةب  مطــرح landmark ي
  .شود مي

  
  ولي

  شكستگي اين ناحيه
  شكستگي گردن آناتوميك

  شايع است
ـ          ماليمي بـا تنـه     ةبه صورت مايل قرار گرفته اسـت و زاوي

  .سازد مي
  تجربي  متني

  آغازگر مركب
  بخش پايان

  
   آغازگر مركب در بندهاي مركبمتون ادبي.11دولج

  گفت  Ø  پس
  Ø  اگر

Ø  
  مراد من برآوري
بسته پيش تـو      سمك را دست  

  .آورم
  
  و

Ø  
Ø  

  در آن گو رفت
  .به كمين نشست

  
  كه

Ø  
Ø  

  يكي را ديد
روي به لشكرگاه ايشان نهاده     

  .بود
  تجربي  متني

  آغازگر مركب
  

  بخش پايان
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متـون   دردهد كه كاربرد آغازگرهاي مركب به ترتيب           نشان مي  9ولطبق آمار جد   ها  تحليل داده 
شده نظري بيفكنـيم، متوجـه        تحليل هاي  اگر به نمونه  . است% 68متون ادبي   درو  % 34,66علمي  

  آغـازگر تجربـي كـه منجـر بـه توليـد آغـازگر مركـب                + شويم كه سـاختار آغـازگر متنـي           مي
  نـه بـه لحـاظ نـوع آغـازگر و نـه از نظـر                 ،ه است، در دو ژانر مورد بررسي يكسان نيـست         شد

  آغازگرهــاي ســاده بــيش از كــه در متــون علمــي  دهــد مــي هــا نــشان بررســي .بــسامد وقــوع
آغازگرهاي مركب كاربرد دارد و از ميان آغازگرهاي مركـب بـسامد وقـوع آغـازگر متنـي بـه                    

 آغازگرهاي   چرا كه توالي   ،استشدهاي است كه گاه از مجموع آغازگرهاي مركب افزون            گونه
اما در ژانـر ادبـي ايـن وضـعيت          .  در ژانر علمي رايج است     شده  متني در بندهاي مركب بررسي    

  .شود ديده نمي
 10  در جـدول . بايد افزود كـه تنـوع آغازگرهـاي متنـي در ژانـر علمـي نيـز بيـشتر اسـت                 

بـه   »نيرابنـاب « ،»گريد يازسو« ،»نيباوجودا« ،»كه يدرحال« ،»رونيازا«آغازگرهاي متني همچون  
 ،»كـه «استفاده شـده و از     »و«هايي همچون     دهنده اما در ژانر ادبي بيشتر از اتصال       .كار رفته است  

شود،    مالحظه مي  11طور كه در جدول      همان . به ميزان كمتري استفاده شده است      »تا« و   »چون«
در متون   ميزان اين كاربرد     .هاي متون ادبي كاربرد آغازگر تجربي محذوف است         يكي از ويژگي  

آغازگر محذوف را در حالتي انتظار داريم كه آغازگر در نقش فاعل دستوري             . علمي كمتر است  
 در مقالـه    Øاين حذف با نمـاد تهـي        . دشو ويژگي ضميراندازي زبان فارسي حذف مي      دليلبه  

  .نمايش داده شده است

/ متنـي (آغازگر مركب در متون علمي و ادبـي فارسـي بـه تفكيـك نـوع آغـازگر                 
  )تجربي+ افرديبين

   متون علمي بندهاي مركبدر آغازگر مركب .12جدول
  .گردد بين مايعات داخل و خارج سلولي برقرار نمي  تعادل حقيقي و ايزوتوپيك  گاه هيچ  

  .گردد كه غلظت بيشتر است به طرفي روانه مي  هاي حالل مولكول  هميشه  به طوري كه
  .استدر خون خيلي كم   ها غلظت الكتروليت  معموالً  
  .اي كمتر بوده است مالحظه به طور قابل  آمده دست پتانسيل به احتماالً  
  .در طراحي مد نظر داشت  اين نكته را بايد  لذا

  تجربي  بينافردي  متني
  آغازگر مركب

  بخش پايان
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  سمك عيار آغازگر مركب در بندهاي مركب از كتاب .13جدول
روي و عياري  در شب  تو  اي آتشك  

  .دستي داري
  .سوگند خور  Ø  اي سمك  
  .با من عهد كن  Ø  اي آتشك  

  تجربي  بينافردي  متني
  آغازگر مركب

  بخش پايان

  
  اي يافـت نـشد كـه         مشخص است كه در متون ادبي برخالف متون علمـي نمونـه            13از جدول 

  . شـود   اما حـضور بينـافردي ديـده مـي        . بند هم داراي آغازگر متني باشد و هم آغازگر بينافردي         
 دهنـدة   و نشان  باز هم برخالف متون علمي، در متون ادبي آغازگر بينافردي از نوع وجهي               ،تهالب

ــزان قطعيــت نيــست ــوع مناداســت،مي ــا .  بلكــه از ن ــر علمــي و ادبــي  اينكهــب   در هــر دو ژان
  در ژانـر علمـي عمـدتاً       . آغازگر بينافردي به كار رفته به لحاظ نوع اصالً شـباهتي بـاهم نـدارد              

  كـه قطعيـت     اسـتفاده شـده   » احتماالً«و» هرگز«،»شهيهم«بينافردي وجهي همانند    از آغازگرهاي   
  دهـد، امـا در ژانـر ادبـي صـرفاً آغـازگر بينـافردي نـدايي بـه كـار                       يا عدم قطعيت را نشان مي     

   اين وضـعيت را تأييـد       »سمك يا« و »آتشك يا« هاي  نمونه13در جدول   . رفته است نه وجهي   
  .كند مي

  ركب متون علمي و ادبي فارسي به تفكيك نوع بند مركبآغازگر در بندهاي م
  تـوان آغـازگر را در بنـدهاي مركـب            بـر بنـدهاي سـاده مـي        طبق مباني نظري پژوهش، عـالوه     

  د كـه بـه ايـن دو نـوع          شـ ها مـشاهده      با بررسي و تأمل در داده     . دكرهمپايه و ناهمپايه بررسي     
   ناهمپايـه بـه دو شـكل و ترتيـب           چـرا كـه خـود بنـدهاي مركـب          ،تـوان اكتفـا كـرد       بند نمـي  

  شـود     تـاكنون سـه حالـت ممكـن مـي          ،بنـابراين . پايه قابل بررسي اسـت    -پيرو و نيز پيرو   -پايه
  امـا بنـدهاي مركـب ديگـري هـم در      . بررسـي كـرديم  مثال   رادر   كه مباني نظري هر سه حالت     

  ر ايـن   زمـان شـامل همپايـه و ناهمپايـه بـود و نگارنـده د                پيكره ديـده شـد كـه بـه طـور هـم            
را  هـا   مثـالي از ايـن حالـت از داده        در ادامـه    . ناهمپايـه ناميـد   -ها را بندهاي همپايه     آن پژوهش

  .كنيم مشاهده مي
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  ناهمپايه- بند همپايه.14جدول

  
. ترند  اند، خود قابل تجزيه به دو بند دروني        در اين بند مركب، هر يك از اين دو بند كه ناهمپايه           

فـشار اسـمزي   «بند پيـرو و  »ناشدني باشد اگر جسم محلول يونيزه«دين صورت كه در بند اول، ب
ـ  »هاي جسم محلول در واحد حجم       متناسب است با تعداد مولكول      يآن اسـت و سـاخت  ةبند پاي

مـستقالً  «بند پيـرو و  »شدن باشد و در صورتي كه جسم قابل يونيزه» در بند دوم،   .ناهمپايه داريم 
اين دو بند ناهمپايه    . دوم را داريم  ةآن است و ساخت ناهمپاي    ةبند پاي »كند  اسمزي مي ايجاد فشار   

-تـوان همپايـه      آن را مي   ،لذا.  است  ديگر همپايه شده  يكاز طريق عنصر همپايگي واو عطف به        
هايي از پيكره بـراي هريـك از انـواع بنـدهاي              نمونه ادامهبر اين اساس، در     . دكرناهمپايه تلقي   

  .دشو ذكر مي انهچهارگمركب 

  آغازگر در بند مركب همپايه در متون علمي و ادبي فارسي )الف
  آمـده   هـا    و شـواهدي از تحليـل داده       كنـيم   مـي در اين قسمت ابتدا بندهاي همپايـه را بررسـي           

  .است
   در متون علمي آغازگر در بند همپايه.15جدول

ــرين درجــات  مناســب ت
براي بيـشتر موجـودات     

  زنده

 40 تـــا 30بـــين 
گـراد    سانتيةرجد

  است

زنــــــدگي   ولي
موجـــودات 

  گوناگون

ــشخص   ــد نامــ ــان دو حــ ميــ
  .پذير است حرارت امكانةدرج

كمي ةتنهــا جنبــ   نياز بدن به پروتئين
  ندارد

ــت   بلكه كيفيــــ
  ها پروتئين

  .نيز حائز اهميت است

 كــالري 4مولــد   قندي ةهر گرم ماد
  حرارت است

حــــــداقل   و
ــه  ــاج ب احتي

  قند

 كـالري   100 گرم براي هر     5برابر  
  .باشد انرژي مورد نياز روزانه مي

اگر 
جسم 
  محلول

يونيزه
  ناشدني باشد

فشار
  اسمزي

متناسب است
با تعداد 
هاي  مولكول

جسم محلول 
 در واحد حجم

و در
صورتي كه 

  جسم

بل قا
شدن  يونيزه

  باشد

مستقالً ايجاد  هر يون
فشار اسمزي 

  كند مي

  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان  آغازگر
  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان  آغازگر
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فركانس رزونـانس ايـن     
  دستگاه

ــدود   kc/secحـ
  است100

ولتــــــــاژ   و
  شده گزارش

Mv 3 در فـــشار روغـــن يـــك 
  .اتمسفر بود

ــا آن روز   هاي مثبت اپتيكي يون تــــــ
ــناخته ــشده  شـ نـ

  بودند

هـاي    باريكه  و
ــ دســـت  هبـ
  آمده

ارزش   از نظر خواص كـانوني بـي      
  .بود

فوق خـاري   ةحفر  نيبخش كوچك فوقا
ــوپرا ــا ســـ  يـــ

اسپيناتوس ناميده  
  شود مي

بخـــــــش   و
بزرگــي كــه 
ــايين  در پــ
ــرار  ــار ق  خ

  دارد

ــر ــر ةحفــ ــا   زيــ ــاري يــ خــ
  .اينفرااسپيناتوس نام دارد

قـــسمت اعظـــم   در موقع تولد
اســكاپوال تبــديل 
به استخوان شـده    

  است

 ةفقـط حفــر   و
ــد  گلنوئيـــ

داخلي  ةكنار
ــ  ةو زاويـــ

  تحتاني

  .اند  هنوز غضروفي

    تجربي  تنيم    
  بخش پايان  آغازگر مركب  بخش پايان  آغازگر

  
   آغازگر در بند همپايه در متون ادبي.16جدول

Ø  و  اين بگفت  Ø  روي به راه نهاد.  
  .در دست و پاي سمك افتاد  Ø  و  خرم شد  آتشك

  .پيرامون مهد بداشت  Ø  و  غالمان را بياورد  Øپس 
Ø         خود را بر سر آن مـرد

  افكند
  .فتاو را بگر  Ø  و

  بخش پايان  آغازگر  تجربي  متني
  آغازگر مركب

  بخش پايان

  
ها، در ژانـر      بسامد وقوع آن   ة و محاسب  16 و   15جدول   هاي  با استناد به نمونه   ،دهد  آمار نشان مي  

ها حاكي  اين يافته. است% 42اما در ژانر ادبي اين ميزان . شود بند همپايه مشاهده مي% 30علمي 
  . پيچيدگي ساختار بند در ژانر ادبي بيش از علمي استاز آن است كه ميزان
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  در متون علمي و ادبي فارسي) پيرو-پايه(آغازگر در بند مركب ناهمپايه)ب
   در متون علمي)پيرو-پايه( آغازگر در بند ناهمپايه.17جدول 

  
 در متون ادبي) پيرو–پايه( آغازگر در بند مركب ناهمپايه .18جدول

  .اين كار بكند  Ø  كه  ت بر خود گرف  قطران
  .اين كار ندانم  من  كه  داني   تو 

خويش ةمرا به خان    از آنجا 
  بر 

  .كار سازيم  از آنجا  تا

Ø   او را توانستم آوردن  من  كه  بگوي.  
  بخش پايان  آغازگر  تجربي متني

  آغازگر مركب
  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
  

بــه عنــوان ضــروري برخي از اسيدهاي آمينه
  .اند شناخته شده

هاي بدن  سلول زيرا
  انسان

ــ ــادر بـ ــنتز آنقـ ــا  ه سـ هـ
  .باشند نمي

ة توانــد نتيجــ  نمــي  ها كرهة بندي از روي فاصل درجه
  .مطمئني بدهد

ــابعي از    ولتاژ  زيرا ــرايط ت ــن ش در اي
رطوبـت و  ة  فشار جو، درج  

كيفيت سطح الكترودها نيـز     
  .هست

هــاي فلــزي  اســتوانه  هاي دو سر تسمه قرقره
صاف هستند كه يك    

  جزئي دارندةلب

استقرار تـسمه     تا
  ها  آنروي

  .مطمئن و استوار باشد

ــضروف   اين حفره ــط غـ توسـ
ــيده   ــصلي پوشـ مفـ

  شود مي

ســر اســتخوان   تا
  بازو

  .در آن قرارگيرد

  بخش پايان  آغازگر  تجربي  متني
  آغازگر مركب

  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
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دهد كـه ميـزان كـاربرد         به لحاظ آماري نشان مي    18 و   17  شده درجدول  هاي تحليل   بررسي داده 
 اين بخش . است% 5/11و در متون ادبي   % 12 پيرو در متون علمي      -بندهاي ناهمپايه از نوع پايه    

  . اند تنها موردي است كه هر دو متن تا حدودي مانند هم عمل كرده

  در متون علمي و ادبي فارسي) پايه-پيرو(آغازگر در بند مركب ناهمپايه )ج
   در متون علمي)پايه-پيرو( آغازگر در بند مركب ناهمپايه .19جدول

  
  در متون ادبي)پايه -پيرو(در بند مركب ناهمپايه  آغازگر .20جدول

  
  

بـــراي تعيـــين مقـــدار هنوز روش دقيقي  چون
 مــــستقيم آب داخــــل
  سلولي در اختيار نيست،

از اختالف آب تام بدن       آن ةبراي محاسب
و آب خــارج ســلولي  

  .شود استفاده مي
در 

صورتي 
  كه

غلظــت بــر حــسب 
  اكي واالن  ميلي

ــت و وزن ظ  تعيين شود، رفيـــــ
مولكولي و يا قـدرت    

  ها  تركيبي يون

ــده    ــه ش ــر گرفت در نظ
  .است

براي كار در هوا طراحي    تسمه  اگر
  شده است،

Ø     بايــد در برابــر آتــش
  .مقاوم باشد

ميـــدان الكتريكـــي   اگر
  ناشي از بار تسمه

يكنواخــت و بــر ســطح 
  تسمه عمود باشد،

قانون گوس بـه    ةاز رابط   ماكزيمم چگالي بار
  .آيد دست مي هآساني ب

از آنجــا 
  كه

ــ آناتومي هــر ةمطالع
  قسمت از بدن

ــيف   ــا توصـــــ بـــــ
ــتخوان ــي آن  اسـ شناسـ

  شود، قسمت آغاز مي

ــاز ايــن كتــاب     الزم است در آغ
راجع به كليات آناتومي    

  .توضيحاتي ارائه شود
  تجربي  متني

  آغازگر مركب
  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر

  .سهل است Ø خواهيجان مي Ø  اگر
  تجربي متني

  آغازگر مركب
  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
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  ناهمپايه در متون علمي و ادبي فارسي-آغازگر در بند مركب همپايه) د
   در متون علميايهناهمپ- آغازگر در بند مركب همپايه.21جدول

ة نقـــش عمـــد
  ها پروتئين

نوسازي سلولي  
ــد   ــأمين رش و ت

  .است

ولــي 
  اگر

ــرژي  انـــ
حاصــل از 
ــل  محــــ
قنــــدها و 

  ها چربي

نياز بدن را   
تــــــأمين 

  نكند،

ــز طــــي    ها پروتئين   نيــ
هــاي  واكــنش

كاتابوليـــسمي 
ــرژي   ــد ان تولي

  .خواهند كرد
هـا    كربوهيدرات  در بدن انسان 

هــا بــه  و چربــي
طــــور كامــــل 

ــسيدشد ه و اكــ
انيدريدكربونيك 
و آب تبــــديل 

  .گردند مي

ــه طــور    ها پروتئين  ليكن ب
ــل  كامــــ
ــسيد  اكـــ

  .گردند نمي

 زيرا
  كه

آخــــرين 
محصولي 

كـــــه در 
ــان  جريــ
متابوليسم 

هـــا در  آن
بدن توليد  

  گردد مي

اوره است كـه    
ــاوي   ــوز ح هن
مقداري انرژي  

مصرف   غيرقابل
بـــراي انـــسان 

  .هست

دو روش جهت     امروزه
ــك ــدگي  خن كنن

ــور ــورد ژنرات  م
ــت   ــتفاده اس اس
ــوا و   ــي هـ يكـ
ديگري اسـتفاده   

  .از هيدروژن

ولــي 
از 

آنجا 
  كه

خنــــــك 
كردنتوسط 

  هوا

ــشكالت  م
زيــادي را 
ــي  در پـــ

  داشت،

بيـــــــشتر از   امروزه  
ــدروژن  هيــــ
جهـــــــــت 

كننــدگي  خنــك
ــتفاده  اســــــ

  .شود مي

  تجربي  متني  تجربي  متني

  آغازگر مركب

  
  آغازگر مركب  بخش پايان

  
  بخش پايان

  
  آغازگر

  
  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
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  ناهمپايه در متون ادبي- آغازگر در بند مركب همپايه.22جدول
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

چرا كه بخشي از    ،در اين پژوهش، گاه فراواني بندهاي ساده كمتر از آغازگرهاي ساده است           
مپايـه، ناهمپايـه و     ها ساده است، در ساخت بنـدهاي مركـب ه           اين بندهاي ساده كه آغازگر آن     

 يك جزء بنـدهاي     ، مثال رايب.  است ناهمپايه حضور دارد و در نهايت مركب تلقي شده        -همپايه
پس از تحليل بندها، اطالعـات مربـوط بـه بررسـي            . ساده است  يهمپايه يا ناهمپايه معموالً بند    

  ).1و نمودار  23جدول(بندهاي ساده و مركب فراهم آمد 
  

  واني بندهاي ساده و انواع بندهاي مركب در متون علمي و ادبيتوزيع فراةمقايس.23جدول 
ــوع   رديف نـ

  متن
بنــــد 
  ساده

بند مركـب   
  همپايه

ــب   ــد مرك بن
  ناهمپايه

  ) پيرو-پايه(

ــب   ــد مرك بن
  ناهمپايه

  ) پايه-پيرو(

  بند مركب
 -همپايـــــه 

  ناهمپايه

  درصد كل
  

ــون   1 مت
  %100  %11  %5  %12  %30  %42  علمي

ــون   2 مت
  %100   %6  %8,5  %11,5  %42  %32  ادبي

  
  
  

ــدان فردا در ميــ
  داري بزنيم 

او را بر دار Ø و
  كنيم

  .عبرت گيرند ديگران   تا

ــراب    قطران  ــه ش ب
خـــــوردن 
مـــــشغول 

  گشت 

ــراب   Ø  و شـــ
ــر   ــسيار ب ب
  خود پيمود

  .مست شد  Ø  تا

  تجربي متني  تجربي متني
  آغازگر مركب

  
  آغازگر مركب  بخش پايان

  
  بخش پايان

  
  آغازگر

  
  بخش نپايا

  بخش پايان  آغازگر
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ه

 
علمي 
ادبي 

  توزيع فراواني بندهاي ساده و مركب در متون علمي و ادبي فارسي.1نمودار

  
شـويم كـه در    هنگام بررسي ماهيت آغازگر در متون علمي و ادبـي متوجـه ايـن نكتـه مـي              

هم همپوشي دارد و اين همپوشـي را در بنـدهاي سـاده              بندهاي مركب اين متون، آغازگرها بر     
 /مركب و بنـدهاي سـاده     /هاي آغازگر ساده     اكنون پس از بررسي كاربرد دوگانه      .توان يافت   نمي

ايـن  . پـردازيم   مـي  هـا   آن ةتنيـد  مركب، به همين بحث يعني همپوشي آغازگرها و سطوح درهم         
در بعضي بندها   . موضوع ارتباطي مستقيم با نوع بند مركبي دارد كه آغازگر در آن موجود است             

بنـدهاي  . اسـت  اي  اليـه   شود و تحليل يك     در يك سطح ديده مي    بخشي   پايان-ساخت آغازگري 
ي را در يـك  بخـش  پايـان -اي دارد و ساخت آغازگري اليه  تحليلي يك است و ساده از اين دسته   

هـايي كـه در    نمونه.  ناميده استاي اليه آغازگر يك  ها را   آن آغازگر نگارنده .دهد  سطح نشان مي  
سـتون  « ،مثالبراي  ؛اي است   اليه  و آغازگرهايشان يك    ده آمده است، همگي بند سا     8 تا   5 جدول

از ايـن نـوع      »# ميليون الكترون ولتي مركزتحقيقات انرژي اتمي ايران       3عايق و اندوگراف افقي   
آغـازگر  . شخص شـده اسـت   مـ #بخـش بـا عالمـت     پاياندر اين بند مرز بين آغازگر و   .است

گونه آغازگر متني يا بينـافردي قبـل از          ا كه هيچ  زيرا از آنج   ،اي است   اليه  موجود در اين بند يك    
تجربي از نوع ساده است، بند مورد نظـر         /تجربي قرارنگرفته و اين آغازگر اصلي      /آغازگر اصلي 

در اين حالت بنـد فقـط يـك آغـازگر دارد و هـيچ گونـه همپوشـي از             . شود  هم ساده تلقي مي   
پايه   بندهاي هم . است پذير  يك اليه تبيين  شود و آغازگر طبيعتاً در يك سطح يا           نمي آغازگر ديده 
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در زبـان انگليـسي و    so, or ,and هايي چون دهنده نيز همان طور كه اشاره شد، عموماً با اتصال
اين بندها نيز تحليلـي     . همپايه دارد ةشود و رابط    در زبان فارسي به هم وصل مي       »اي«و »و« ،»اما«

 رايب. دهد اين موضوع را نشان مي   16 و   15  هاي هاي موجود در جدول     اي دارد و نمونه     اليه  يك
ترين درجـات بـراي    مناسب« :همپايه شده است »يول«ةدهند زير از طريق اتصال ة بند همپاي  ،مثال

ولـي زنـدگي موجـودات       .گـراد اسـت     سـانتي  ة درجـ  40 تـا    30بـين    #بيشتر موجودات زنـده   
 آغازگر متني »يول« ر اينجاد ».پذير است حرارت امكان ةميان دو حد نامشخص درج #گوناگون

تجربي قرارگرفته و ايـن بنـد همپايـه، بنـدي مركـب محـسوب               /است كه در كنارآغازگر اصلي    
شود و در يك سطح آغازگر داريم، بـاز هـم آن را               اما چون همپوشي آغازگر ديده نمي     . شود  مي
  .خوانيم مي اي اليه كي

د و تحليلـي  شـو  ليـل مـي  پايان بخـشي در دو سـطح تح   -در بعضي بندها ساخت آغازگري    
ايـن بنـدها   . ايم ناميده اي آغازگر دواليه  راها بر اين اساس آغازگر آن. آيد اي به وجود مي     دواليه

 .سـت ناهمپايـه ا 18 و  17 هاي موجود در جـدول      نمونه. ستناهمپايه ا -عمدتاً ناهمپايه يا همپايه   
ـ       .تبيانگر اين وضـعيت اسـ     وناهمپايه  -هاي زير همپايه    نمونه ،همچنين  ةمثـال زيـر اولـين نمون
اي بايـد فـراهم باشـد تـا           زيست شرايط ويژه    براي موجودات زنده در محيط    «:  است 24جدول  
 در اين ».اند از برخي از شرايط شيميايي و فيزيكي    و اين شرايط عبارت    پذير گردد   امكان زندگي
 د تـا زنـدگي    اي بايـد فـراهم باشـ        زيست شـرايط ويـژه      براي موجودات زنده در محيط    «نمونه،  
اند از برخي از شـرايط شـيميايي و     اين شرايط عبارت  «  به »و«از طريق كاربرد     »پذير گردد   امكان

پيرو نيز آغازگر  -در بندهاي ناهمپايه، پايه   . بخش اول ناهمپايه است   . همپايه شده است   »فيزيكي
 هم »زيست  حيطبراي موجودات زنده در م    « بنابراين،. شود  بند پايه، آغازگر كل بند محسوب مي      

رو، در دو اليه يا دو       از اين . زمان آغازگر كل بند ناهمپايه      آغازگر بند پايه است و هم به طور هم        
حال در اين مثال،    .اي ناميد  آغازگر آن را دواليه    توان  شود و مي    سطح، همپوشي آغازگر ديده مي    

ايـن  . را ايجاد كرده است   ناهمپايه  - همپايه شده و ساخت همپايه     ياين بند ناهمپايه با بند ديگر     
هاي ذيل از متون علمي و ادبي، وجود آغـازگر را در دو سـطح و دو اليـه                     نمونه و ديگر نمونه   

  .دهد نشان مي
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  ناهمپايه-اي در بند مركب همپايه اليهدو آغازگر .24جدول
ــراي  بــــــ
ــودات  موجـ
ــده در  زنـــ

 زيست محيط

ــرايط  شـــ
اي  ويـــــژه

بايد فـراهم   
  باشد

 پـــذير امكـــان  زندگي  تا
  دشو

اند    عبارتاينشرايط و 
ــي  از برخ
از شرايط  
ــيميايي  ش

و 
  .فيزيكي

در دوران     
  رشد

هاي   واكنش
متابوليسمي 
ــدت   ــا ش ب
ــشتري  بيــ
انجــــــام 

  شوند مي

 زيرا
  

هاي  بيومولكول
ــافتي از  دريـــ

  زيست محيط

عـــالوه بـــر  
تــأمين انــرژي 
ــاز و   ــورد ني م
ــادل  ــظ تع حف
فيزيولوژي بـه   
مصرف سـنتز   
ــول   بيومولكــ

هــاي درشــت 
  رسند يم

ــودار  اين خود و نمــ
رشــــــد 
ــين،  جنــ
نـــــوزاد، 
كودكان و  
نوجوانــان 

  .است

  

  
  بخش پايان  آغازگر  تجربي  متني  جربيت متني

  آغازگر مركب
  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
  آغازگر مركب

  

 
  بخش پايان

  
  
  

 ناهمپايه-اي در بند مركب همپايه اليهدوآغازگر . 25جدول 

ــا  ــدار   ها تيوسياناتبــــ ــه مق بيــــشتر از اينــــولين بـــراي تعيـــين   طـور   نيز به   مانيتول  وب

برخــــي از 
ــيدهاي  اسـ

  آمينه

ــوان   ــه عنـ بـ
ضــــــروري 
ــناخته  شـــــ

  .اند شده

هـاي    سلول زيرا
  بدن انسان

قادر به بيوسـنتز     
  باشند ها نمي آن

بايد به ميـزان كـافي        Ø  و
ــذايي ةدر جير غــــ

  .وجود داشته باشند
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توجــه 
بــــــه 

  اينكه

ــادر   ــم ق ك
بــه دخــول 

در 
هاي  گويچه

ــرخ  ســــ
  هستند

ناقص قابل  
ــسم مت ابولي

  ،است

ــم آب    حجــــ
ــضاي خــارج  ف

  سلولي

  .شود استفاده مي

از 
آنجايي 

  كه

سنج   حرارت
  ي مستقيم

بــــــــــا 
ــشكالت  م
فنــــــــي 
متعــــددي 
ــه  مواجـــ

  ،است

  Ø  عالوه به
  

ــورد  در مـ
ــسان  انــــ
ــاً  تقريبــــ
غيرعملــي 

  ،است

  لذا
  

Ø 
  

انــرژي متابوليــسمي  
ــور   ــه طـ ــدن را بـ بـ
ــي از   ــستقيم يعن غيرم

ــق ا ــدازهطري ــري  ن گي
ــا  ــسيژن و (گازهـ اكـ

ــك  ــد كربني و ) انيدري
تعيــين ميــزان دفــع   
ــورد  ادراري اوره مـــ

  .دهند بررسي قرارمي
    تجربي  متني    تجربي  متني    تجربي  متني

  بخش پايان  آغازگر مركب  بخش پايان  آغازگر مركب  بخش پايان  آغازگر مركب
  بخش پايان  آغازگر

  
 ناهمپايه-كب همپايهاي در بند مر اليهدو آغازگر .26جدول 

  
  .دهد يه نشان ميو اين نمونه از متون ادبي نيز وجود آغازگر را در دو سطح و دو ال

  
  

  ناهمپايه-اي در بند مركب همپايه اليهدو آغازگر .27جدول 

محل ساخت نيروگـاه بـاةفاصل  هرچه
  انتقال سوختةشبك

انتقال سوخت  ةهزين كمتر باشد،
  به نيروگاه

  .يابد كاهش مي

  تجربي  متني
  آغازگر مركب

 
  بخش پايان

 
  آغازگر

 
  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
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در نتيجـه   . دوش در سه سطح تحليل مي     بخشي  پايان -اما در بندهاي ديگر ساخت آغازگري     

اين بندها هـم    . ايم  ناميده اي  اليه آغازگر سه  ها را   آيد و آغازگر آن     اي به وجود مي     اليه تحليلي سه 
هـايي از متـون علمـي را          ابتدا نمونـه  . بينيم  ها را مي    هايي از آن    در اينجا نمونه  . اند ناهمپايه بيشتر

  ).28مثال جدول ( كنيم مشاهده مي
غـذايي حـذف    ةاز جيـر  ضـروري  ةگر هر كدام از اسيدهاي آمينـ دهد كه ا   نشان مي  تجربه«

در اين بند مركب، تحليل نخست بدين صورت است كـه            ».شود، تعادل ازتي مختل خواهد شد     
دهـد كـه    نشان مـي  تجربه« كهبدين صورت. بخش است پايانبند تا انتها  ةآغازگر و بقي   »تجربه«

غذايي حذف شود، تعادل ازتي مختـل خواهـد    ةاز جير ضروري ةاگر هر كدام از اسيدهاي آمين     
ـ        ».شد كـه اگـر هـر كـدام از اسـيدهاي      «سـپس، در قـسمت   .آغازگر داريـم  ة تـا اينجـا يـك الي
پايه -پيرو ةبند ناهمپاي ».غذايي حذف شود، تعادل ازتي مختل خواهد شد        ةاز جير  ضروريةآمين

 ةدهند  هاي تشكيل   كي از سازه  مند، بند پيرو ي    نظام ةاز آنجا كه مطابق سازوكارهاي نظري      داريم و 
كه اگر هر « رو، از اين. شود آيد، كل بند پيرو آغازگر بند مركب شمرده مي  بند پايه به حساب مي    
 ».شود  دوم محسوب مي  ةغذايي حذف شود، آغازگر الي     ةاز جير  ضروري ةكدام از اسيدهاي آمين   

شود كـه بـه ترتيـب     ديده ميدروني نيز، يك آغازگر  ة در هريك از بندهاي پيرو و پاي ،همچنين
ايـن آغازگرهـا    . »ضروري و نيز تعادل ازتـي     ةكه اگر هر كدام از اسيدهاي آمين      « از    است عبارت

ـ     ،براين اساس . گيرد  سوم قرارمي ةهم در الي   مجـزا، همپوشـي آغازگرهـا بـه طـور           ة در سـه الي
  ).31 تا 28 جدول (زمان نمايان است هم

  
  پيرو– مركب ناهمپايه پايهاي در بند اليه  سه آغازگر.28جدول 

ــشان   تجربه  نـــــ
  دهد  مي

كــــه 
  اگر

هــــر كــــدام از 
اســــــــيدهاي 

  ضروريةآمين

غـــــذايي ةاز جير
  حذف شوند،

ــادل  تعــ
  ازتي 

مختـــــــل 
  .خواهد شد

ــشانمنحنـــــــي  ــك  دماي ورودي بـهكــــهنـــــ ــشار يـ  100توان    ميدر در فـ

  .سمك است  Ø كه گفت با خرمي و نشاطمي  آتشك
   تجربي  متني

  آغازگر
 

  آغازگر مركب  بخش پايان
 

  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
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ــرد  عملكـــ
هـاي    توربين
  گازي

 150اتمـــــــسفر  كمپرسور  اگر  دهد مي
گــراد  ســانتيةدرج
  باشد،

شـــرايط 
  آل دهاي

ــد  درصـــــ
قدرت نـامي   
توربين را از   
آن به دسـت    

  .آورد
  تجربي  متني

  آغازگر مركب
 

  بخش پايان
 

  آغازگر
 

  بخش پايان
 

  آغازگر
 

  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
  بخش پايان  آغازگر

  
  پايه- پيروةاي در بند مركب ناهمپاي اليه  سه آغازگر.29جدول

رانـــــــــدمان   چون
ــو رهاي كمپرسـ
  محوري

ــسبت  نــــــ
مـــستقيم بـــا 
  دور آن دارد،

دور  هرچه
  كمپرسور

بيــــــشتر 
  باشد،

مجموعــه 
ــوربين  تــ

  گاز

  .بيشتر است

  تجربي  متني  تجربي  متني
  آغازگر مركب

  بخش پايان  آغازگر  بخش پايان
  آغازگر مركب

 
  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
  بخش پايان  آغازگر
  .گذرانيم تون ادبي را از نظر ميهايي از م نمونه31 و 30جدول در 
  

  پيرو– پايهةاي در بند مركب ناهمپاي اليه  سه آغازگر.30جدول 

  پيرو– پايهةاي در بند مركب ناهمپاي اليه  سه آغازگر.31جدول 

ــداري  غالمان ــرا نگاه م
  كنند

  .در ميانه نباشم  من شبيخون آرند، لشكر تا اگر

Ø      انگشتري به مـن
  داد

  .كار من بيرون آيدةاز عهد  Ø  تو را پيش وي برم،  Ø  تا چون

  .مرا بر كنار لشكرگاه بريد  Ø  مست شوم،  Ø  چون  به من گفت  پهلوان
  تجربي  متني

  آغازگر مركب
 

  بخش پايان
 

  آغازگر
 

   بخش پايان
  آغازگر

 
  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
  بخش پايان  آغازگر
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ــشان از   Ø  تا  وردمتو را بيا  Ø  كه مرا قفا زدند، بر آن ستيزه  داد اي
  .تو بخواهم

   تجربي  متني
  آغازگر

 
  بخش پايان

  آغازگر مركب

 
  بخش پايان

 
  آغازگر

 
  بخش پايان

  بخش پايان  آغازگر
  بخش پايان  آغازگر

  
  آشـكار اسـت، آغـازگر بـه       نيـز 31 تـا   28  ذكرشـده در جـدول     هاي  طور كه از نمونه    همان

ـ     در ،هاي فـوق    در مثال . استهايي منطبق بر هم       صورت اليه   ،پيـرو -پايـه  ةتحليـل بنـد ناهمپاي
آغازگر فراهم آمـد     هاي  بسامد وقوع اليه   از اين منظر نيز   . اي را مالحظه كرديم     اليه آغازگري سه 

  ).32جدول(
  

  اي در متون علمي و ادبي توزيع فراواني آغازگر اليهة مقايس.32جدول 
  درصد كل  اي اليه آغازگر سه  اي دواليهآغازگر   اي اليه آغازگر يك  نوع متن  رديف

  %100  %4  %23  %73  متون علمي  1
  %100  %5  %20,5  %74,5  متون ادبي  2

  گيري نتيجه
 منـد   نقشگراي نظام  ةنظريماهيت آغازگر در دو ژانر علمي و ادبي فارسي از منظر             ،در اين مقاله  

و افتراق دو ژانر علمـي و       اين بررسي تطبيقي به وجوه اشتراك       در  .هليدي مطالعه و بررسي شد    
. كـرديم  از سـه منظـر بررسـي     راهاي آن  و داده يمآغازگر در فارسي پرداخت    ةادبي در باب مقول   

نشان داد كه ميزان  ها  نخست آنكه آغازگر ساده و مركب در اين دو نوع متن بررسي شد و يافته              
د كـه   شـ  مـشخص    ،همچنـين . كاربرد آغـازگر مركـب در متـون ادبـي بـيش از علمـي اسـت                

چرا كه به   ،يا آغازگرهاي متني در هر دو ژانر به ميزان تقريباً مشابهي كاربرد دارد             ها  دهنده اتصال
شـدن قابليـت درك      ها، نبودشان به معني نبود متنيت و به تبع آن نـاممكن             كاركرد متني آن   دليل

 ژانـر علمـي     هاي آغازگرهاي متنـي در      بايد افزود كه تنوع و گونه     اما  . متن يا خوانش متن است    
در متون ادبي آغازگر بينافردي از نوع وجهـي         ها حاكي از آن است كه         يافته .بيش از ادبي است   

 در هـر دو ژانـر علمـي و ادبـي            اينكـه بلكه از نوع مناداست و بـا         ،ميزان قطعيت نيست  و معرف 
ر ژانر علمي د. كار رفته است، به لحاظ نوع كاربرد اصالً شباهتي باهم ندارند    آغازگر بينافردي به  
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اسـتفاده   »احتمـاالً «و  ،»هرگـز « ،»شهيـ هم«رايج است كه از آغازگرهاي بينافردي وجهي همانند    
اما در ژانر ادبي صرفاً از آغازگر بينافردي ندايي . دهد كه قطعيت يا عدم قطعيت را نشان ميشود 

 در ن اسـت كـه  هاي دو ژانر علمي و ادبي در اين پژوهش اي از ديگر تفاوت  . استفاده شده است  
زبـان فارسـي بـه سـبب وجـود          . تر است   متون ادبي آغازگر محذوف بيشتر كاربرد دارد و رايج        

ه است تا كاربرد آغازگر محـذوف       شدهمين ويژگي سبب    . فعلي، زباني ضميرانداز است    ةشناس
وت توان افزود كه وجود تفا      مي. شاهد باشيم  بيشتري ادبي به ميزان   را در هردو ژانر اما در متون      
علمي و ادبي    ةگون چرا كه اين دو گفتمان     ، در ژانر است    تفاوت دليلدر ميزان كاربرد آغازگر به      

بديهي است متون تخصصي كه قرار است        .كاربردي خاص و اهدافي خاص دارد      ةهريك حوز 
گيرد كه سازگار     مي اي قرار   براي اهداف آموزشي خاصي نگاشته شود، در چارچوب زباني ويژه         

از ديگـر  . سـازد  تـر مـي   ها با قواعد مربوط، امر خوانش و فرايند درك را آسان          آن كردن و مرتبط 
  .ي سـبكي نويـسندگان اشـاره كـرد          هـا    تفـاوت  توان به   مي علل تفاوت در ميزان كاربرد آغازگر     

  ها، نمايـانگر سـبك نگـارش نويـسندگان ژانرهـاي مـورد نظـر يعنـي علمـي                     تفاوت ،رو از اين 
ـ       شو  مشخص مي  ،نبنابراي. است و ادبي    طـور عملـي در      منـد بـه     نظامةد كه فـرانقش متنـي نظري

بيـان را    ةي نوشتاري، نوع، ژانر و سياق نوشته كارآمـد اسـت و شـيو               ها  تشخيص و تميز سبك   
سازد و الگوي انتخاب آغازگر متأثر از عواملي چون نـوع مـتن، سـبك مـتن و قلـم                      آشكار مي 
  .است نويسنده
  نتـايج ايـن بخـش     . شـده اسـت   ظر بنـد و سـاختار آن نيـز مطالعـه            هاي اين مقاله، از ن      داده

ــه  ــه طبق ــشان داد ك ــدا ن ــنج اي ابت ــر   پ ــشتمل ب ــدها را م ــه از بن ــب  گان ــاده، مرك ــدهاي س   بن
  . دكـر توصـيف    تـوان   ناهمپايه مـي  -و همپايه ) پايه-پيرو(ناهمپايه   ،)پيرو-پايه( ناهمپايههمپايه،  

  د كـه   كـر تـوان بيـان       مـي  هـا   هـاي آمـاري آن      ررسـي هاي متفـاوت و ب      طبقهآنگاه از تحليل اين     
  شـواهد  . كمتر اما در ژانـر ادبـي كـاربرد بيـشتري دارد           كاربرد  در ژانر علمي بند مركب همپايه       

  پيـرو هـر دو مـتن       -دهد كه در ميزان كـاربرد بنـدهاي مركـب ناهمپايـه از نـوع پايـه                  نشان مي 
  در متـون ادبـي     ) پايـه -پيـرو (ناهمپايـه    اما كـاربرد بنـدهاي    . اند  تا حدودي مانند هم عمل كرده     

  وجود بندهاي مركب بيـشتر در متـون ادبيمبـين ايـن نكتـه اسـت كـه ژانـر ادبـي                       .بيشتر است 
تـر و     تـر تـشكيل شـده و روان         اما متون علمي از بنـدهاي سـاده        .تري دارد   ساختار متني پيچيده  

  . استتر ساده
د و  ش در درون بندهاي مركب بررسي     در اين پژوهش، همچنين ساختار آغازگر و جايگاه آن        

ايـن موضـوع ارتبـاطي مـستقيم بـا          . يمپـرداخت  هـا   آنةتنيد همپوشي آغازگرها و سطوح درهم    به  
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مـشخص   هـا   با استناد به شواهدي از تحليل داده      . بندي دارد كه آغازگر در آن موجود است        نوع
شـود و تحليـل    بخشي در يك سـطح ديـده مـي     پايان-د كه در بعضي بندها ساخت آغازگري      ش

اي دارد و سـاخت       اليـه    تحليلي يك   است؛ بندهاي ساده و همپايه از اين دسته      . اي است   اليه يك
آغـازگر   هـا را    به همين سبب، نگارنده آن    . دهد  ي را در يك سطح نشان مي      بخش  پايان-آغازگري

 بخـشي در دو سـطح      پايـان -در بعضي ديگر از بندها ساخت آغـازگري       .  ناميده است  اي  اليه يك
آغـازگر   هـا   بـر ايـن اسـاس آغـازگر آن        . آيـد   اي به وجود مـي      د و تحليلي دواليه   شو تحليل مي 

ايـن   ،همچنـين .  اسـت  ناهمپايه-اين بندها عمدتاً ناهمپايه يا همپايه     .  ناميده شده است   اي  دواليه
در سـه سـطح تحليـل        بخشي  پايان -امكان وجود دارد كه در بندهاي ديگري ساخت آغازگري        

 ناميـده   اي  اليـه  آغـازگر سـه    هـا   آيد و آغازگر آن     اي به وجود مي     اليه  تحليلي سه  ،يجهدر نت . دشو 
هـايي از آغـازگر را در ايـن           توان اليـه    سان مي  بدين. است ناهمپايه بيشتراين بندها هم    . شود  مي

اي هنگـامي امكـان    آغازگر اليـه .  را شناسانداي آغازگر اليهاي به نام   بندها مشاهده كرد و مقوله    
شـايان  .زمـان قرارگيـرد     هم يادشده از منظر سطوح همپوشي    ةگان  پنج يابد كه در بندهاي     رحميط

 .هاي آغازگر منوط به نـوع بنـدي اسـت كـه در آن قرارگرفتـه اسـت               توجه است كه تعداد اليه    
اي در    اليه اي و سه    د كه ميزان كاربرد آغازگر دواليه     كرها در اين بخش نيز مشخص         بررسي داده 
ها شاهدي بر اين مدعاست كه متون ادبـي داراي   اين يافته.  كمتر از متون ادبي است متون علمي 

كشد،    و ماهيت اصلي متون ادبي كه رسالت زيباآفريني را به دوش مي             است تر  ساختاري پيچيده 
كه هـدف متـون علمـي         درحالي. گونه است كه با پيچيدگي و تكلف زباني عجين شده است           آن

سـادگي و روانـي مـتن       ةنتقال مطالب علمي است و اين هدف جـز در ساي          صرفاً بيان محتوا و ا    
تربـه كـار      هابه شـكلي سـاده       از اين روست كه ساختار آغازگرها و بندهاي آن         .شود  حاصل نمي 
  .رفته است

اين مفهـوم از نظـر      . كردبراي اولين بار نگارنده معرفي و مطرح        را   اي  اصطالح آغازگر اليه  
منـد   هاز همين روي، به پژوهشگران عالقـ      . داردنقشگرايي اهميت    ةهاي مربوط به حوز     پژوهش

هاي ديگر زبان فارسي      شود كه آن را عالوه بر متون علمي و ادبي در ژانرها و سياق               پيشنهاد مي 
هـاي متـون      تر در باب ويژگـي      قطعي نظر و بيازمايند تا امكان اظهار     بزنند، محك   كنندجستجو  

  . دشو فارسي از منظر نقشگرايي فراهم
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