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 شناختی ای ردهنظام آغازگر در دو زبان فارسی و انگلیسی: مطالعه

 
 1(، نویسنده مسئولانایر ،ی همگانی دانشگاه علامه طباطبائی، تهراندکتری زبانشناس) اصل صفائیاسماعیل دکتر 

 2ایران( ،بانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران)دانشیار زمراد صحرایی دکتر رضا

 کیدهچ

گررای شناسری نقرشمند و برر مننرای ردهگرای نظامدستور نقش مقالة حاضر در چارچوب

 انجراماز ( انجام یافته است. هدف 4002شناختی متیسن )رده هایمند و مشخصاً تعمیمنظام

دستور بند سرادة زبران فارسری در شناختی نظام آغازگر این پژوهش توصیف رفتارهای رده

شناختی یادشدة زبان فارسی شناختی متیسن و مقایسة رفتارهای ردههای ردهبر مننای تعمیم

زبان انگلیسی بوده است. نتایج بره در دستور بند سادة شناختی نظام آغازگر با رفتارهای رده

شرناختی متیسرن در رده هاید که با توجه به تعمیمندهمده از این پژوهش نشان میدست آ

ی هراانگلیسی به استثنای یک مورد در بقیة مؤلفرهارتناط با نظام آغازگر، دو زبان فارسی و 

 تر، هر دو زبران فارسری و انگلیسریرفتارهای یکسانی دارند. به بیانی مشخص شناختیرده

نشران و برا آغازگرهرای بری( 4)هسرتند،  یکسران یبخشانیپا-یگرآغاز ساخت ( دارای7)

دار از نوع محض را از طریر  آغازگرهای نشان (9کنند، )می به یک شکل برخورد دارنشان

 را داراچندگانره  وآغرازگر سراده هرر دو نروع  (2کننرد، )گذاری مینشانه واحدهای زبانی

. امرا زبران کننرده به یک شکل برخورد مری( با عناصر سازندة آغازگر چندگان5)و هستند، 

-است دارای نظام آغازگر وجره مقیدنظام آغازگرش وجهفارسی برخلاف زبان انگلیسی که 

  باشد.آزاد می

 ،فارسری ،نظام آغازگر ،شناختی متیسنهای ردهتعمیم ،مندنظامشناسی رده: واژگان کلیدی 

 انگلیسی.
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 . مقدمه1

: 4007، 4پرردازد )ر.. کرامریهرا مریمند تنوع بین زبانلعة نظامکه به مطا 7شناسی زبانرده

رشد زبان در ’در کنار مسائل زبانی بسیار متنوعی از جمله (4: 7934؛ نقل شده در دبیرمقدم، 45

در کانون توجه  5‘شناسی بالینیزبان’، و 2‘شناسی رایانشیزبان’، 9‘شناسی آموزشیزبان’، ‘کود.

بره گفترة کافرارل و (.5و  4: 4002، دیگررانو  1قرار دارد )کافارل 6‘مندگرای نظامدستور نقش’

-رده’منرد کره گررای نظرامشناسی نقششناسی زبان از منظر زبان(، مطالعة رده5)همان:  دیگران

شرود از همران آغراز نامیده می 3‘مندشناسی نظامرده’یا به اختصار  1‘مندگرای نظامشناسی نقش

دارد و برا علاقرة  70‘شناسری فریریزبان’شده مطرح بوده است و ریشه در گیری نظریة یادشکل

-شناسی نظامرده ها در ارتناط است. گفتنی است که درزبان 74‘شناسیماهیت’به  77مکتب پراگ

-، همانجرا(، زبراندیگرانکند )کافارل و ها را بررسی میها و نه کلیت آنهای زبانمند که نظام

هرا هستند که در اصل بتروان آن 79‘های تجربیتعمیم’ابی به آن دسته از یشناسان به دننال دست

هرایی هرای تجربری تعمریمهای جهان اعمال کرد. شایستة ذکر است کره تعمریمرا به تمام زبان

: 4079، 72باشرند )ترویرا و متیسرنهای زیادی از توصیفات زبانی مریهستند که منتنی بر نمونه

 75هرای اندیشرگانیاز رهگذر بررسی نظاممند و شناسی نظامدهراستای هدف یادشدة ردر  (.76

های متعدد و متنوعی از جملره زبان 40‘دستور بند’ 73، و متنی71ِ(، بینافردی71و تجربی 76)منطقی

                                                           
1  . language typology 

2  . Comrie 

3  . educational linguistics 

4  . computational linguistics 

5  . clinical linguistics 

6  . Systemic Functional Grammar 

7  . Caffarel 

8  . systemic functional typology 

9  . systemic typology 

10  . Firthian linguistics 

11. Prague school  

12  . characterology 

13  . empirical generalizations 

14. Teruya & Matthiessen 

15  . ideational 

16  . logical 

17  . experiential 

18  . interpersonal 

19  . textual 
20  . clause grammar 
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، چینری، ویتنرامی، 7فرانسوی، آلمانی، سروئدی، دانمرارکی، عربری، ناپنری، تاگرالوگ انگلیسی،

یا به تعنیر  2‘شناختیهای ردهتعمیم’ای از به مجموعه( 4002متیسن )، 9چاچاراپیچان، و 4تلوگو

جرا آن دست یافته است. شایان ذکر است که از 6‘شناختیهای ردههمگانی’( 7: 4009) 5کرافت

ها با عنروان ها بوده است، متیسن از آنها منتنی بر توصیفات به دست آمده از زبانکه این تعمیم

-هرای رده(. متیسن )همانجرا( در ارتنراط برا تعمریم591است )یاد کرده  1‘های توصیفیتعمیم’

توان در توصیف هر زبان و نیز در تلاش ها را میاش مدعی شده است که آنشناختی پیشنهادی

مند به کار بسرت. گرای نظامنقش شناختی در چارچوب دستورهای ردهدر جهت گسترش تنیین

یافته هنوز ممکن نیست اما بایرد ئة یک نقشة تعمیمارا”النته وی بلافاصله تصریح کرده است که 

 .“در آن جهت حرکت کنیم

هرای تعمیماست تا بر اساس  تلاشدر در راستای ادعای یادشدة متیسن در بالا، مقالة حاضر 

نظرام از یرک سرو و سرنجش آن برا زبان فارسری  1نظام آغازگربه توصیف شناختی متیسن رده

از سروی دیگرر زبان خارجیِ غالب در حوزة آموزش در ایرران  آغازگر زبان انگلیسی به عنوان

 شود:برای انجام این مهم، سؤالات زیر مطرح می .بپردازد

 دسرتور بنرد  ‘آغرازگر’نظرام  (،4002شناختی متیسن )رده هایدر چارچوب تعمیم

 دهد؟ی را از خود نشان میهایزبان فارسی چه رفتار

  در دستور بند دو زبان فارسی و انگلیسی چره  ‘آغازگر’شناختی نظام ردهرفتارهای

 هایی با هم دارند؟ها و شناهتتفاوت

 

                                                           
1  . Tagalog 

2  . Telugu 

3  . Pitjantjatjara 

4  . typological generalizations 

5  . Croft 

6  . typological universals 

7  . descriptive generalizations 

8  . THEME 

( بازنمائی message) ‘پیام’بند را در هیئت یک ( متنی metafunctionنظام آغازگر به عنوان یکی از منابع فرانقش )

یابد. بدین شکل، بند در هیأت یک ( نمود میthematic structure) ‘بخشیپایان-ساخت آغازگری’کند و به کمک می

 (.775-772و  11: 4072یابد )هلیدی و متیسن، ( تشکیل میRhemeبخش )( و پایانThemeپیام از دو عنصر آغازگر )
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 . پیشینة پژوهش2

و زبران در هر یک از د ‘آغازگر’در این بخش، تعدادی از مطالعات انجام یافته پیرامون نظام 

کره سرال انتشرار کتراب مشرتمل برر  یادآوری استشود. شایسته میفارسی و انگلیسی معرفی 

شده أ زمانی برای انتخاب مطالعات یاد(، مند4791) 4002، یعنی 7شناختی متیسنردههای یمتعم

معرفری  بخرشبوده است. بر این اساس، گسترة زمرانی مطالعراتی کره در ایرن پژوهش در این 

 باشد.( به بعد می7914) 4002خواهند شد از سال 

 فارسی زبانمربوط به نظام آغازگر های . پژوهش1. 2

بینرافردی، تجربری، و فررانفش ( در رسالة دکتری خود به توصیف هر سه 7919نژاد )انپهلو

منرد، گررای نظراممتنی زبان فارسی پرداخته است. وی در این رساله پس از معرفی دستور نقش

نژاد در ارتناط بینافردی، تجربی، و متنی زبان فارسی را توصیف نموده است. پهلوانفرانفش سه 

-پایران-سراخت منتردایی )سراخت آغرازگری’ی زبان فارسی به مناحثی از جملره با دستور متن

پرداختره اسرت.  9، و منتدای )آغازگر( چندگانره4، رابطة دو نظام منتدا )آغازگر( و وجه‘بخشی(

-نژاد، انتخاب منتدای )آغازگر( بریکنیم که به باور پهلوانجا، به ذکر این یافته بسنده میدر این

(. برای مثال، وی مدعی شده اسرت کره در 769د به وجه آن بند بستگی دارد )در یک بن 2نشان

وانه( منترردای ، وانة پرسشرری )پرسررش5ای(وانهبنرردهای سررؤالی اسررتفهامی )پرسشرری پرسررش

خواهرد برود  6دارنشان است و در غیر این صورت، منتدا )آغرازگر( از نروع نشران)آغازگر( بی

(766-761.) 

( به بررسی 4002مند هلیدی و متیسن )گرای نظاموب دستور نقش( در چارچ7911اعلایی )

صرفحة اول سره  20نظام آغازگر زبان فارسی پرداخته است. بردین منظرور، وی کلیرة بنردهای 

                                                           
 language typology: a) ‘گراشناسی زبان: منظری نقشرده’شناختی متیسن در آخرین فصل از کتاب های ردهتعمیم .7

functional perspective ،)های دوم تا نهم فصل(، آمده است. شایستة ذکر است که 4002و دیگران ) ویراستة کافارل

های فرانسوی، آلمانی، ناپنی، تاگالوگ ها به ترتیب در زباندر کنار سایر نظام ‘آغازگر’این کتاب به توصیف نظام 

(Tagalog( چینی، ویتنامی، تلوگو ،)Telugu)و پیچان ،( چاچاراPitjantjatjaraاختصاص یافته ) .اند     

2  . MOOD 

3. multiple Theme  

4  . unmarked Theme 

5. Wh interrogative 

6. marked 
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جرا، را مرورد بررسری قررار داده اسرت. در ایرن های انتشرارات سرمتکتاب از مجموعه کتاب

کلیات تربیرت »( در دو کتاب 7شود: )ذکر میتعدادی از نتایج به دست آمده از پژوهش اعلایی 

ترر از بسرامد بریش 7‘آغازگر ساده’، بسامد «های فردیشناسی تفاوتروان»و  «بدنی در مدارس

، «منرانی و اصرول راهنمرایی و مشراوره»آغازگر مرکب )آغازگر چندگانه( است امرا در کتراب 

( در 4زگر سرراده اسررت، )تررر از بسررامد آغررابسررامد آغررازگر مرکررب )آغررازگر چندگانرره( برریش

 9‘آغرازگر بینرافردی’بریش از  4‘آغرازگر متنری’آغازگرهای مرکب )آغازگر چندگانه(، فراوانری 

-نشران’( در ارتناط با آغازگر ساده و مرکب )آغازگر چندگانه( و تلاقی آن دو با نظام 9است، )

ی دیگرر آن ترر و سرونشران، پیوستاری وجود دارد که یک سوی آن آغرازگر سرادة بری2‘داری

 دارتر است. آغازگر مرکب )آغازگر چندگانة( نشان

شرده از ای گرردآوری( و در پیکره4002( از منظر رویکرد هلیدی و متیسن )7913نیا )فهیم

شده )مشرتمل برر ان دو پایة یادآموزهای فارسی دو پایة چهارم و پنجم و نیز انشای دانشکتاب

و تحلیل سازة آغازگر در زبان فارسی پرداختره اسرت. (، به توصیف 6و مرکب 5بند ساده 2610

مند گرای نظامدهد که تقسیمات ارائه شده از آغازگر در دستور نقشنتایج این پژوهش نشان می

تر، سازة آغرازگر در زبران ( بر زبان فارسی منطن  است. به بیانی روشن4002هلیدی و متیسن )

شود و عناصر تشرکیل دار تقسیم مینشان/نشانو بیفارسی نیز به انواع ساده/مرکب )چندگانه( 

آغرازگر متنی/بینافردیآآغرازگر ’های دهندة آغازگرهای مرکب )آغازگرهای چندگانه( در توالی

یابنرد. از دیگرر نترایج بره وقوع می ‘آغازگر متنیآآغازگر بینافردیآآغازگر تجربی’و  ‘1تجربی

( آغازگر مرکب )آغرازگر 7زیر نیز اشاره کرد: )توان به دو مورد دست آمده از این پژوهش، می

پربسرامدترین نروع آغرازگر مرکرب )آغرازگر  ‘آغازگر متنیآآغازگر تجربی’چندگانه( با توالی 

( در بندهای مرکرب، آغازگرهرای مرکرب )آغازگرهرای 4چندگانه( در کل پیکره بوده است و )

 دارند تا در بندهای پیرو.    دار گرایشی غالب برای ظهور در بندهای پایهچندگانة( نشان

                                                           
1. simple Theme 

2. textual Theme 

3. interpersonal Theme 

4. MARKEDNESS 

5  . simple clauses 

6. clause complexes  

7. experiential Theme 
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به بررسی انرواع آغازگرهرای متنری، بینرافردی، و چندگانره در  ،(4074خدری و ابراهیمی )

هرا در زبران فارسری شردة آنآغازگرها با گونرة ترجمره متون علمی زبان انگلیسی و مقایسة آن

پیکررة انگلیسری و  ( در هرر دو7) به شرح زیر اسرت:نتایج این پژوهش تعدای از اند. پرداخته

( تعرداد 4)ترر از بسرامد آغرازگر بینرافردی اسرت، فارسی، بسامد آغازگر متنی به مراتب بریش

بسامد آغازگر چندگانه در متون فارسی ( 9)آغازگرهای بینافردی در هر دو پیکره یکسان است، 

ندگانره در ( پربسامدترین نروع آغرازگر چ2)است،  نگلیسیدر متون ا آنتر از بسامد بسیار بیش

   .بوده است ‘7متنیآموضوعی’هر دو پیکرة انگلیسی و فارسی، 

مند هلیدی و متیسرن گرای نظام( در چارچوب دستور نقش7939احمدی )رضاپور و سلطان

های آموزش زبان فارسی در دو سرطح متوسر  ها را در کتاب( انواع آغازگر و توزیع آن4002)

-دار، بریمطالعه، انواع آغازگر ساده، مرکب )چندگانه(، نشاناند. در این و پیشرفته بررسی کرده

از توزیع انواع آغازگرها به دست آمده  آماراند. نشان، متنی، و بینافردی شناسایی و بررسی شده

نشران، و متنری که بسامد هر یک از آغازگرهای مرکب )آغازگرهای چندگانه(، بیدهد نشان می

دار، و بینافردی است. نکتة قابل ذکر دیگر آن گرهای ساده، نشانتر از بسامد آغازبه ترتیب بیش

-( ضرمیر فراعلی محرذوف را بری7911است که رضاپور و سلطان احمدی نیز همانند اعلایی )

 (.  497اند )دارترین آغازگر تلقی کردهرا نشان 4ترین آغازگر و فاعل پسافعلینشان

در مترون علمری  ‘بخشریپایران-غازگریآ’( در مقالة خود به بررسی ساخت 7939کاظمی )

تخصصی در سه شاخة بیوشیمی، فیزیرک، و آنراتومی -های علمیفارسی و مشخصاً متون کتاب

پایره پرداخته است. بندهای موجود در این پیکره در پنج نوع متفاوت، یعنی سراده، مرکرب هرم

-عررض( )پیررو)ناهم پایهپیرو(، مرکب ناهم-)پایه 2عرض(پایه )ناهم، مرکب ناهم9عرض()هم

پایره عرض( )تلفیقری از بنردهای مرکرب هرمپایه )ناهمناهم-عرض(پایه )همپایه(، و مرکب هم

داد انواع اند. در ارتناط با بسامد رخعرض((، از هم بازشناخته شدهپایه )ناهمعرض( و ناهم)هم

یادشرده در بالرا، هرای سره شراخة مختلف بند، این نتیجة کلی به دست آمده است که در کتاب

-پایران-اند نه ساده. در خصوص توصیف و تحلیل ساخت آغازگریبندها عمدتاً از نوع مرکب

                                                           
1. topical  

2  . postverbal Subject 

3. paratactic clause complexes 

4. hypotactic clause complexes 
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از سراخت  ‘ایلایره’بخشی، این نکته قابل ذکر است کره کراظمی در پرژوهش خرود، تحلیلری 

، ‘ایآغازگر لایره’مقولة بر اساس این تحلیل، کاظمی بخشی به دست داده است. پایان-آغازگری

(. از 710ای، را شناسایی و معرفی کرده اسرت )لایهای، و سهای، دولایهلایهیعنی آغازگرهای یک

داد آغازگرهای ساده در مقایسره برا بسرامد توان به بسامد بالای رخدیگر نتایج این پژوهش، می

 داد آغازگرهای مرکب )آغازگرهای چندگانه( اشاره کرد. رخ

 انگلیسی زبانظام آغازگر های مربوط به نپژوهش .2. 2

( به مقایسة انتخاب آغازگر در دو زبان انگلیسی و نرونی پرداخته اسرت. 4002) 7هسلگارد

را تحلیل کررده  4نرونی-جفت جملة برگرفته از پیکرة متناظر انگلیسی 7400بدین منظور، وی 

هرای ر.مشراشرده، در هرر دو زبران یاداست. برخی از نتایج این پژوهش به شرح زیر اسرت: 

هستند اغلب به عنوان آغازگر موضروعی انتخراب  که نوعاً دارای نقش فاعل 2و حامل 9گرکنش

یابد. نکتة درصد موارد تغییر نمی 30تا  15آغازگر موضوعی به هنگام ترجمه، در  اینشوند. می

قابل ذکر آن است که تغییر در آغازگر موضوعی به هنگام ترجمه اغلرب در درون آغازگرهرای 

در خصروص آغازگرهرای ای کره نتیجرهآغازگرهرای سراده.  درون دهد تا درندگانه روی میچ

تررین نروع آغرازگر که در هر دو زبان انگلیسی و نرونی، رایرجآن است  دست آمدبه  چندگانه

 برخوردار است.  ‘آغازگر متنیآآغازگر موضوعی’چندگانه از توالی 

ود بره توصریف دسرتور زبران اسرپانیایی و ( در کتاب دو جلدی خ4070) و دیگران 5لیوید

ها هدف اول خود از این توصیف و مقایسه را اند. آنمقایسة آن با دستور زبان انگلیسی پرداخته

گررای های مختلف از منظرر دسرتور نقرشزبان کمک به مجموعه توصیفات اخیر از دستور بند

بره  و دیگرران (. لیویرد7انرد )همنرد دانسرتگرای نظامشناسی نقشمند و گسترش حوزة ردهنظام

دو زبران اسرپانیایی و انگلیسری دسرت نظام آغرازگر های قابل توجهی بین ها و شناهتتفاوت

نویسرندگان  کنریم.شده را ذکر مییادهای ها و شناهتاند. در زیر، تنها یک نمونه از تفاوتیافته

                                                           
1. Hasselgård 

2. English-Norwegian Parallel Corpus 

3. Actor 

4. Carrier 

5. Lavid  
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-حروزة پایران’و  7‘گریحروزة آغراز’بخشی را به دو بخش پایان-ساخت آغازگری ،این کتاب

را از  2‘هسرتهپیش’و  9‘هستة آغازگری’اند و در حوزة آغازگری، دو نقش تقسیم کرده 4‘بخشی

های اساسی در نظام آغازگر دو زبان انگلیسری و اسرپانیایی را بره ها تفاوتاند. آنهم بازشناخته

ه و انطناق بین این دو هستهای بینافردی و تجربی به عنوان هستة آغازگری و پیشانتخاب نقش

ای (. برای مثال، در حالی که در زبان انگلیسی، فاعل تنها عنصر بینرافردی951اند )دانسته مرتن 

نشان عمل کند، در زبان اسپانیایی علاوه بر فاعرل، تواند به عنوان هستة آغازگری بیاست که می

 (.    953شود )شان ظاهر نبی در نقش هستة آغازگریتواند میهم  5عنصر بینافردی متمم

داد سه نروع آغرازگر تجربری یرا بسامد رخکوتاه  نبا تکیه بر دو داستا( 4070فقیه و بهمن )

انرد. نترایج موضوعی، بینافردی، و متنی را در دو زبان انگلیسی و ترکی آذربایجانی مقایسه کرده

ی و ترکری آذربایجرانی، دهد که در هر دو پیکرة یادشده از زبران انگلیسراین پژوهش نشان می

تری نسنت به دو آغازگر دیگر برخوردار است داد بیشآغازگر تجربی یا موضوعی از بسامد رخ

تری نسنت بره آغرازگر بینرافردی اسرت. بره براور داد بیشو آغازگر متنی هم دارای بسامد رخ

د نردارد و از جا که از یک سو هیچ بندی بدون آغازگر تجربی وجوآناین سطور، از  گاننگارند

تواند به تنهایی و بدون حضور آغازگر سوی دیگر، هیچ یک از دو آغازگر متنی و بینافردی نمی

تجربی در یک بند به عنوان آغازگر آن بند عمل کند، نتیجة این پژوهش بهتر بود به این شرکل 

آغازگر تجربی  شد که تعداد بندهایی که در هر دو پیکرة انگلیسی و ترکی آذربایجانی بابیان می

تر از تعداد بندهایی است که برا هرر یرک از دو آغرازگر متنری و بیش  اند به مراتبشروع شده

 اند.بینافردی یا هر دو پیش از آغازگر تجربی شروع شده

ترا  دهند کهشده توس  نگارندگان این سطور نشان میبررسی مطالعاتسایر مطالعات بالا و 

-زبان فارسی بر مننرای تعمریمآغازگر  نظامشناختی فتارهای ردهکنون هیچ پژوهشی در زمینة ر

طرور کره در انتهرای همراناز ایرن رو،  اسرت. صورت نگرفته (4002) شناختی متیسنهای رده

                                                           
1. thematic field 

2. rhematic field 
3. Thematic Head 

4. Pre-Head 

5  . Complement 
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شرناختی به مطالعرة ردههای یادشده بر اساس تعمیمکوشد پژوهش حاضر میذکر شد،  7بخش 

 بپردازد.آن نظام در زبان انگلیسی  مقایسة آن بازبان فارسی و در آغازگر  نظام

 . روش تحقیق3

و بره لحراظ ماهیرت و روش از نروع  ‘بنیرادی نظرری’این پژوهش به لحاظ هدف از نروع 

در این پرژوهش از اسرناد متنروعی از جملره رمران،  فارسیهای هنمون است. ‘توصیفی محض’

ها را هم خرود ایرن ز نمونه. تعدادی ااندهای دستور به دست آمدهکتابو ، مقالات پژوهشگران

( و هلیدی و متیسرن 4005از هلیدی ) غالناًهای انگلیسی هم نمونه .اندبه دست داده گاننگارند

این پرژوهش نظرام آغرازگر را تنهرا در اند. ذکر این نکته ضروری است که ( گرفته شده4072)

 ز کرده است.محدودة بند ساده توصیف کرده و از ورود به محدودة بندهای مرکب پرهی

 شناسی نظام آغازگر در دو زبان فارسی و انگلیسیرده. 4

تر نیز گفته شد، این پژوهش درصدد است تا نظام آغازگر زبان فارسی را طور که پیشهمان

در خصوص آن نظام توصریف و آن را برا  (4002شناختی متیسن )رده هایدر چارچوب تعمیم

پیش از شروع این توصیف و سنجش، شایسرته اسرت اید. نظام آغازگر زبان انگلیسی مقایسه نم

  بنینیم. های پیشنهادی متیسن در ارتناط با نظام آغازگر را تعمیم

 یسن در ارتباط با نظام آغازگرتهای متعمیم. 1. 4

ای در خور ذکر است و آن ایرن کره شناختی متیسن، نکتههای ردهپیش از پرداختن به تعمیم

( 433 : 4002) 4هرا در اگینرزشرود. ایرن زیرنظرامرا شامل می 7هاییرنظامزی نظام آغازگر خود 

-)آغازگر بری 2‘داری آغازگرنشان’)آغازگر ساده و آغازگر چندگانه(،  9‘نوع آغازگر’مشتمل بر 

-و آغرازگر محمرول 6شده)آغازگر محمول 5‘سازی آغازگرمحمول’دار(، و نشانو آغازگر  نشان

                                                           
1  . subsytems  

2  . Eggins 

3  . TYPE OF THEME 

4  . THEME MARKEDNESS 

5  . THEME PREDICATION 

6. predicated Theme  
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گرزینش ’هرای ( هم، نظام آغرازگر را بره زیرنظرام706 همان:متیسن )( هستند. هلیدی و 7نشده

آغرازگر ’، 5‘تکررار آغرازگر’، 2‘سرازی آغرازگرکرانونی’، 9‘سرازی آغرازگربرجسرته’ ،4‘آغازگر

 اند.  کردهتقسیم  1‘آغازگر متنی’، و 6‘بینافردی

-ی ردهگونراگوناصرلی  هرایمؤلفرههای زیر را بره عنروان حیطه (657-625متیسن )همان: 

 ها دانسته است:شناختی نظام آغازگر در میان زبان

 دارنشان و نشانبرخورد با آغازگر بی .7

 1اط بین نظام آغازگر و نظام اطلاعارتن .4

 ارتناط بین نظام آغازگر و نظام وجه .9

 ارتناط بین آغازگر تجربی )موضوعی( و آغازگر بینافردی و متنی .2

 3تناط بین نظام آغازگر و نظام جهتار .5

های بالرا را بره کردن گسترة این پژوهش، تنها سه مورد از حیطهبه منظور محدود جا،ایندر 

نظام آغازگر زبران فارسری و سرنجش آن برا نظرام  توصیفجهت شناختی رده هایعنوان مؤلفه

 :گزینیمآغازگر زبان انگلیسی برمی

ها : زبان(‘داری آغازگرنشان’)مرتن  با زیرنظام  دارنشان و نشانآغازگر بیبرخورد با ( الف)

 کنند:دار به یکی از دو شیوة کلی زیر رفتار مینشان و نشانبا آغازگرهای بی

 سری، چینری، هایی مثل انگلیدار در زباننشان و نشانپیوستار آغازگرها: آغازگرهای بی

-دار قررار مرینشران و نشرانهای بیروی پیوستاری از انتخابویتنامی، و تایلندی بر 

دار هرر دو از طریر  نشان و نشراندر زبان انگلیسی، آغازگرهای بیبرای مثال، د. گیرن

-مری دار شروعیابند. هنگامی که یک بند با آغازگر نشاننمود میبند  ‘جایگاه آغازین’

 آید. دار میآغازگر نشانآن نشان به دننال بی شود آغازگر

                                                           
1  . not predicated Theme 

2  . THEME SELECTION 

3  . THEME HIGHLIGHTING 

4  . THEME FOCUSING 

5  . THEME REPRISE 

6  . INTERPERSONAL THEME 

7  . TEXTUAL THEME 

8  . INFORMATION 

9  . VOICE 
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 ها ممکن است از طری  اعطای زباندار: نشان در برابر آغازگرهای نشانآغازگرهای بی

-هرا در مرتنرهدار و نیز قررار دادن آننشان و نشانهای مجزا به آغازگرهای بیجایگاه

، رفتاری متفاوت با آن دو داشته باشند. به عنروان 4متفاوت در امتداد میزان مرتنه 7های

ر پایان بند قررار د 9‘هستة وانگانی’دارای  نشانِمثال، در زبان تاگالوگ، آغازگرهای بی

-دار در آغاز بنرد قررار مریهستند در حالی که آغازگرهای نشان 2گیرند و اطلاع نومی

 :7311) 6آید. بره براور گیرونمی ،«ay»، یعنی 5‘ادات وارونگی’ها گیرند و به دننال آن

نشران و (، چنین توزیع آغازگرهایِ موضوعی بی626 :، همانمتیسن شده درنقل ؛ 427

باشرد. در مری ‘(VOSفاعرل )-مفعرول-فعل’ دارای توالی هایزبان مشخصة دارنشان

دار در نشان در جهت راستِ بند اما آغازگرهای نشانبیشده، آغازگرهای های یادزبان

دار تمایز نشان و نشانبی یابند. بر این اساس، بین آغازگرهایجهت چپِ بند وقوع می

 دقیقی وجود دارد.

 با توجه بره: (‘گزینش آغازگر’)مرتن  با زیرنظام  آغازگر و نظام وجه ارتناط بین نظام )ب(

زیر  کلیة در دو ردتوان ها را می، زبانشیوة انطناق بین نظام متنی آغازگر و نظام بینافردی وجه

 :دادجای 

 بری موضوعیِ هایی مثل انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، و روسی، ماهیت آغازگرِدر زبان-

در  ‘فاعرل آ1داریزمان’، 1در بند خنری ‘فاعل’نوع وجه متغیر است.  نشان با توجه به

در بنرد  ‘وانهپرسرش’در فرانسروی(،  ‘فاعرل آ3نمرامرذاکره’خیر )یا بند پرسشی بلی/

نشران در بنرد امرری، آغازگرهرای موضروعی بری ‘محمول’ای، و وانهپرسشی پرسش

                                                           
1  . ranks 

2  . rank scale 

3  . lexical Head 

بست وانه هیئت( هستند و در oldاطلاع کهنه ) نشانِ ضمیریآغازگرهای بیشایستة ذکر است که در زبان تاگالوگ، 

(clitic( به محمول )Predicator( ِیا ادات بینافردی )interpersonal particleپیش از محمول می )متیسن،  پیوندند(

4002 :626.) 

4. new information 

5  . inversion particle 

6. Givón  

7. declarative  

8  . Finite 

9  . Negotiator 
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نشان در بنرد بیبنیاد آغازگر  -انی، الگوی وجههستند. شایان ذکر است که در زبان آلم

تر است، چرا کره در در مقایسه با همان الگو در انگلیسی یک گرایش ضعیف ‘خنری’

-آلمانی، به دننال هر نوع آغازگر، حتی آغازگرهای متنی و بینرافردی، بلافاصرله زمران

نشان به نروع وجره وابسرته یابد. اما این اصل کلی که هویت آغازگر بیمی داری وقوع

 ت هنوز به قوت خود باقی است.اس

 ای، تاگالوگ، و تلوگو، هریچ همنسرتگی هایی مثل چینی، ناپنی، کرهدر مقابل، در زبان

نماهرای نشان و نظام وجه وجود ندارد. از ایرن رو، بره نقرشبی  متناظری بین آغازگر

در چینری و ادات بینرافردی  «ma»بندهای پرسشی بلی/خیر )از جمله ادات بینرافردی 

«ka» های چینی، شود. به عنوان نمونه، در زباناعطا نمی 7در ناپنی( وضعیت آغازگری

های انگلیسی، فرانسوی، و آلمانی(، آغاز بند برخروردار ناپنی، و ویتنامی )همانند زبان

-بینافردی در پایان بند وقروع مری هایاداتاز اهمیت )برجستگی( آغازگری است اما 

هرای آیرد. در زبرانبه دننرال مرتمم مری «a»، ادات بینافردی یابند و در زبان تلوگو هم

شرود. وانه هم وضعیت آغازگری اعطرا نمریپرسش شده در آغاز این پاراگراف، بهیاد

مانرد. شرایان ذکرر ها در جایگاه اصلی خود در بند میوانه در این دسته از زبانپرسش

-هرمنامنرد. مری 4‘جای اصلی وانه درهای پرسشزبان’ها را است که این رده از زبان

هرایی مثرل انگلیسری، فرانسروی، و آلمرانی در زبران چنین، محمول در بندهای امرری

های ناپنی و تاگرالوگ زبان در ، اماقرار دارد ، یعنی جایگاه آغازین بند،جایگاه آغازگر

 این چنین نیست.     

، ‘نوع آغرازگر’ هایزیرنظام )مرتن  با ارتناط بین آغازگرهای تجربی، بینافردی، و متنی )ج(

شرناختیِ مررتن  برا نظرام هرای رده: یکی دیگرر از تعمریم(‘آغازگر متنی’، و ‘آغازگر بینافردی’

 براها زبان برخوردها و شیوة گانة آغازگر در نظام آغازگر زبانبه میزان حضور انواع سه ،آغازگر

 شوند:می تقسیمزیر ی ها به سه ردة کلشود. بر این اساس، زبانها مربوط میآن

  انگلیسری،  مثرل ییهرا: زبرانو برخوردی یکسران برا عناصرر آن آغازگر چندگانهوجود

چارا بالقوه برخوردار از آغازگرهای چندگانه هستند. ایرن چاپیچانفرانسوی، ویتنامی، و 

                                                           
1  . thematic status 

2  . Wh-in-situ languages 
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 ‘آغازگرهرای تجربری-آغازگرهای بینافردی -آغازگرهای متنی’آغازگرها نوعاً با ترتیب 

 یابند. ایگاه برجستة آغازین بند نمود میدر ج

  ناپنری و  مثرل ییهرادر زبران با عناصر آن: متفاوتو برخوردی  آغازگر چندگانهوجود

هرا، آغازگرهرای امرا در هرر دوی آن ،تاگالوگ هم، آغازگرهرای چندگانره وجرود دارد

ر و ادات دیگرر د «wa»در تاگرالوگ،  «ang»موضوعی )تجربی( به کمک ادات خاصی )

ناپنی( از آغازگرهای متنی و بینافردی که تنها از طری  توالی )جایگاه آغازین بند( نمرود 

ها متعل  به ردة زبانی شوند. در زبان تاگالوگ که به لحاظ توالی سازهیابند متمایز میمی

است، جایگاه آغرازین بنرد از اهمیرت بینرافردی خاصری  ‘(VOSفاعل )-مفعول-فعل’

 -فاعرل’ها در آن به صرورت حالی که در زبان ناپنی که توالی سازهدر  ؛برخوردار است

چنین است، جایگاه پایانی بند به لحاظ بینافردی اهمیت دارد. هم ‘(SOVفعل ) -مفعول

یابند نشان در پایان بند وقوع میدر زبان تاگالوگ، در حالی که آغازگرهای موضوعیِ بی

اسرت(، آغازگرهرای  VOSدر ردة زبرانی  بنردی تاگرالوگگرر رده)که این خود تنیرین

شرروند و ظرراهر مرری« ay» دار در آغرراز بنررد پرریش از ادات وارونگرریموضرروعیِ نشرران

آغازگرهای موضوعیِ ضمیری هم، برای پیوند خوردن با آغازگرهای بینافردی به سمت 

 شوند.  آغاز بند کشیده می

  هرای ردة پیشرین، زبران شرده در دوهرای یادخلاف زبانبر چندگانه:آغازگر عدم وجود

رسد که فاقد آغازگرهای چندگانه هسرتند. در خاصی مثل آلمانی و دانمارکی به نظر می

ها، در حالی که آغازگر ممکن است متنی، بینافردی، و یا تجربی باشرد، امرا در این زبان

نی گانرة آغرازگر را انتظرار داشرت. بره بیرایکی از انواع سهتنها داد توان رخیک بند، می

ها از جمله انگلیسی، فرانسروی، ویتنرامی، دیگر، در حالی که آغازگر در بسیاری از زبان

-رود و آن را نیز دربر مریچینی، و ناپنی تا مرز اولین عنصر تجربی بند خنری پیش می

 رود.  داری پیش میهای آلمانی و دانمارکی تنها تا مرز زمانگیرد، آن در زبان

، ‘داری آغرازگرنشران’ی پیشنهادی متیسن در ارتنراط برا سره زیرنظرام هابا تعمیماکنون که 

-آشنا شدیم، در بخش بعد تلاش خواهیم کرد رفتارهرای رده ‘نوع آغازگر’، و ‘گزینش آغازگر’

ها را با همتاهای خود در زبان را بررسی کنیم و آن شناختی سه زیرنظام یادشده در زبان فارسی

          انگلیسی بسنجیم. 
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 انگلیسیسنجش آن با نظام آغازگر زبان نظام آغازگر زبان فارسی و . 2. 4

نظرام آغرازگر و  شود به این پرسرش اساسری پاسرا داده شرود کرهتلاش می در این بخش،

در زبان فارسری برا  ‘نوع آغازگر’، و ‘گزینش آغازگر’، ‘داری آغازگرنشان’مشخصاً سه زیرنظام 

از سروی دیگرر، دهند. از خود نشان می ایشناختیارهای ردههای متیسن چه رفتتوجه به تعمیم

سه زیرنظام یادشده در بالا در دو زبان شناختی موجود در رفتارهای ردههای ها و شناهتتفاوت

  بررسی خواهد شد. فارسی و انگلیسی هم 

 یبخشانیپا-یآغازگر ساخت. 1. 2. 4

 ‘بخشریپایران-سراخت آغرازگری’ه کمک بنظام آغازگر گفته شد،  تر نیزپیشطور که همان

 7‘امیرپ سراخت’ یک مثابهِ به بندیک کند. بازنمائی می ‘پیام’بند را در هیئت یک یابد و نمود می

 نیرا کره اسرتی گفتنر. ابدییم  لیتشک بخشانیپاسازة  یک اضافة به آغازگرسازة  یک ازهم، 

 کره شکل نیبد شود،یمی بازنمائ ندب یک در بخشانیپا و آغازگر‘ یتوال’از طری   امیپ ساخت

 چرهآن و کندیم عمل امیپ متیعز نقطة عنوان به و ردیگیم قرار بند نیآغاز گاهیجا در آغازگر

 ممکرن مختلرفی هازبان در‘ آغازگر سازة’ که است ذکر انیشا. است بخشانیپا ماندیمی باق

 گراهیجا‘ )یتروال فقر ’  یرطر از اسرت ممکن سازه نیا .یابد نمودی متفاوتی هاوهیش به است

 ‘یزبران واحرد اداتیآتوال’ ،ی(نیچ و ،یآلمان ،یفرانسو ،یسیانگل مثلیی هازبان در بند نیآغاز
‘ یتروال( یا) و یزبان واحد ادات’ ،ی(تنامیو در« thì» ادات وی نیچ در «ma» و ،«a»، «ni» ادات)

ی )آ زبران واحرد ادات’ و ،ی(ناپن در« mo» و« wa» مثل 4ییهااضافهپس و بند نیآغاز گاهیجا)

 (.  625-629متیسن، همان: ) یابد نمود( تاگالوگ زبان در« ang» ادات‘ )ی(توال

زبران ی بخشرانیرپا-یآغازگر ساخت همانندی فارس زبانی بخشانیپا-یآغازگر ساخت در

 بره. ابردییم نمود‘ یتوال’  یطر از و ردیگیم قرار بند نیآغاز گاهیجا در آغازگر سازة ،یسیانگل

 بنرد آغرازگر عنروان بره کرهی ایتجرب عنصر هر ،یسیانگل و یفارس زبان دو هر در گر،یدی انیب

آن، جایگراه  2و تنهرا نشرانة آغرازگربودگی شرودظراهر مری 9‘آغازگرنما’ بدون شودیم انتخاب

                                                           
1. message structure  

2. postpositions 

3. Theme marker  

4. thematicity   
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ی سریانگل و یفارس زبان دوی بخشانیپا-یآغازگر ساختدر زیر  (7) جدولآغازین بند است. 

 :دهدیم شینما را
 

 یسیانگل و یفارس زبان دوی بخشانیپا-یآغازگر ساخت -1 جدول

 (3: 7919هدایت، )پردازم.  آمدها میفق  به شرح یکی از این پیش

 (هدایت، همانجاهایی هست. )زخم

 من

 در زندگی

 آغازگر بخشپایان

John 

 

yesterday 

 

Saw the play yesterday. 

 (17: 4005هلیدی، ) ‘ دید. جان نمایش را دیروز’
John saw the play. 

 (هلیدی، همانجا)  ‘ دیروز جان نمایش را دید.’

 بخشپایان آغازگر

 

 سرازة ،یسریانگل و یفارس زبان دو هر در دهند،یم نشان بالا جدول یهانمونه که طورهمان

 کره داشرت توجه دیبا لبا این حا. شودیم ظاهر نمانقش بدون و بند نیآغاز گاهیجا در آغازگر

ی سریانگل و ، به ویژه در گونة گفتراری آن،یفارس زبان دو در 7یآغازگرسازی ادیبن اصل نیا بر

ی ریضرم درج از پس را 4یمشارک هر توانیم زبان، دو نیا در که نیا آن و است واردی استثنائ

 عنروان بره تا کرد قلمنت بند آن نیآغاز گاهیجا به بند در مشار. آنی اصل گاهیجا در 9مرجعهم

و از نوع  دارد نام 2‘محض آغازگر’ که آغازگر سازة نیچن که استی گفتن. کند عمل بند آغازگر

-شیپر همرراه بهی سیانگل در و 5«را»  اضافةپس همراه بهی فارس دردار است نشان هایآغازگر

                                                           
1  . thematization 

2. participant  

3  . coreferential 

4  . absolute Theme 

 تر، آن( بند نقشی ندارد. به بیانی مشخصtransitivity structureآغازگر محض آغازگری است که در ساخت گذرائی )

معرفی مشارکی است که در بند بازنمائی  باشد، یعنی نقش آنصرفاً متنی می فاقد نقش تجربی یا بینافردی است و نقش آن

 (.10: 4002یابد )کافارل، می

برای . باشدخارج شده  بند نیآغاز گاهیجا در فاعلی اسم گروه درون از ‘محض آغازگر’ هاآن در کهی مواردی استثنا به .5

، خارج شده است و در «مهمون همسایه»از درون گروه اسمی فاعل، یعنی «همسایه»مثال، در نمونة زیر، از آن جا که عنصر 

 ظاهر شده است:  «را» اضافةپسکند، آن بدون ن بند به عنوان آغازگر محض عمل میجایگاه آغازی

    (741 :7912همسایه، مهمونش آمد.  )دبیرمقدم، )الف(  
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 زبران دو هرر رد ن،یچنرهم .شودیم ظاهر« regarding و ،as to ، as for» مثل 7ییهااضافه

. شودیم استفاده ،است مکث نشانة که( ،) رگولیو از محض آغازگر از پس ،یسیانگل وی فارس

‘ آن قروری’« that teapot» و« هیهمسرا مهمون» عنصر دو هر ،در زیر (4) و( 7) نمونة دو در

 بره، در جایگاه اصلی خود در بند «it»و  «ش –» به ترتیب یعنی مرجع،پس از درج ضمیری هم

    قررار بنرد نیآغراز گراهیجا در ،«As to» و« رُ» بیرترت برهی یعنر خرود،ی آغازگرنماها همراه

 مهمرون»ترر، هرر دو عنصرر . بره بیرانی فن ریکننردیم عمل محض آغازگر عنوان به و اندگرفته

در جایگاه آغازین بند قرار  4‘منتداساز ضمیرگذار’با عملکرد فرایند « that teapot» و« هیهمسا

   :دنکنتا به عنوان آغازگر بند عمل اند رفتهگ
 

 9.دمیخند بهش( من) رُ، هیهمسا مهمون   (  7)
(2)   As to that teapot, my aunt was given it by the duke.    

 (37: 4072)هلیدی و متیسن،          
 

 :است ذکر خور در گرید نکتة سه محض، آغازگر با ارتناط در

 بره. شرود ظراهرنیز  خودی نمانقش بدون تواندیم محض آغازگر ،یسیگلان زبان در( الف)

 گراهیجا در مرجعهمی ریضم درج از پس کهی مشارک که دارد وجود امکان نیا تر،روشنی انیب

ی دیهل از که ریز بند. یابد نمود آغازگرنما بدون ،شودیم منتقل بند نیآغاز گاهیجا به آنی اصل

 :است ادعا نیا بری شاهد ،شودیم نقل( همانجا) سنیمت و
 

(3)   That teapot, my aunt was given it by the duke. 
 

 بردون توانردینمر ،2یفراعل محرض آغرازگری استثنا به محض، آغازگر ،یفارس زبان در اما

 . شود ظاهرآن(،  گفتاری های)و دیگر گونه« را» ییعن خود،ی نمانقش

                                                           
1  . prepositions 

2  . left dislocation 
 در «را»  رامونیپ’ الةمق در (ب11) ةنمون دری راتییتغ انجام با را( 7) ةنمونگان این سطور نگارند که است ذکر به لازم .9

 دری اصل مننع در( 7) نمونة آغازگر تر،مشخصی انیب به. اندداده دست به ، (741 همان:) رمقدمیدب نوشتة ،‘یفارس  زبان

 . دارد قرار بخشانیپا سازة درون

 .است شده منتقل بند نیآغاز گاهیجا به فاعلی اسم گروه درون از کهی محض آغازگری عنی .2
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 ظراهرنیرز  خرود مرجرعهم ریضم بدون است ممکن محض آغازگر ،یسیانگل زبان در( ب)

 بره آن محرذوف مرجرعهرم ریضرم و محض آغازگر نیب ارتناط در. ،یطیشرا نیچن در. شود

 شرودیمر نقرل( همانجرا) سرنیمت وی دیرهل از باز که( 2) نمونة. شودیم واگذار شنونده عهدة

 :است مدعا نیا بری شاهد
 

(4)   As for the other players, I’ve got no apprehensions. 
 

 . ظاهر شود خود مرجعهم ریضم بدون تواندینم محض آغازگر ،یفارس زبان دری ول

 یانیرب به. ردیگ قرار بندی انیپا گاهیجا در است ممکن محض آغازگر ،یسیانگل زبان در( ج)

 آن،ی اصرل گراهیجا در مرجرعهرمی ریضرم درج از پستوان یم را آغازگر مشار. تر،مشخص

 ،7‘ندیپسرا آغازگر’ ،یطیشرا نیچن در. کرد منتقل بندی انیپا گاهیجا به بند، نیآغاز گاهیجای نیع

 آن مرجرعهرم ریضم و 4‘یتکرار محض آغازگر’ عنوان به شده به پایان بند،یعنی آغازگر منتقل

آغرازگر ذکرر اسرت کره  یسرتةشا2.کننردیم عمل بند 9‘رمحضیغ آغازگر’ عنوان به در آغاز بند

تکراری در جایگاه پایانی یک بند آغازگر آغازین، یعنی آغازگر اصلی، آن بند را تقویت  محض

شود ( نقل می742که از هلیدی و متیسن )همان: ( 5) نمونة(. 740: 4002، کند )ر.. کافارلمی

« these instructions» و رمحضیرغ آغرازگر عنوان به ‘هاآن’« They» ییعن آغازگر، دو وقوع

 :  دهدیم نشان رای سیانگل بند یک در ،یتکرار محض آغازگر عنوان به‘ هاورالعملدست نیا’
 

(5)    They don’t make sense, these instructions. 
 

به جایگاه پایرانی  5با عملکرد فرایند پسایندسازی «these instructions» عنصر(، 5در بند )

، را در جایگاه آغازین بنرد قررار «They»مرجع با خود، یعنی حرکت کرده ولی ضمیری همبند 

دو در « that teapot»هرم هماننرد عنصرر « these instructions»داده است. از این رو، عنصر 

جرا کره عنصرر کنرد. از آنآفرینری مرینقش ،خارج از ساخت گذرائی بند( در بالا 9و )( 4بند )

«these instructions» ( آغرازگر ا5در جایگاه پایرانی بنرد ) صرلی آن بنرد، یعنری«They» را ،

                                                           
1  . postposed Theme 

2  . reprise absolute Theme 

3  . non-absolute Themes 

، و ‘آغازگر محض تکراری’، ‘آغازگر محض’( هیچ یک از اصطلاحات 4072شایان ذکر است که هلیدی و متیسن ) .2

 اند.را به کار  ننرده ‘آغازگر غیرمحض’

5  . postposing 
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 به تعنیر هلیدی و متیسرن )همانجرا( یا ‘آغازگر محض تکراری’دارای نقش آن کند، تقویت می

ممکرن اسرت تکررار عنصرری غیرر از  ‘اندیشرهپرس’است. لازم به ذکر است که  7‘اندیشهپس’

-پرس شرود،مینقل  جا(که باز از هلیدی و متیسن )همان (6) آغازگر باشد. برای مثال، در نمونة

   بخش است.در درون سازة پایان «it»، تکرار عنصر «your Chinese painting»اندیشه، یعنی 
 

(6)    Shall I hang it above the door, your Chinese painting? 
 

اندیشه الزاماً با آغازگر محض تکراری برابر نیسرت. از ایرن دهد که پسنشان می (6) نمونة

باشد با آغازگر محض تکراری همسران تکرار عنصر آغازگر بند تنها زمانی که  ‘دیشهانپس’رو، 

پرس از  اندیشرهپرسد، ندهنشان می( 6و )( 5) هایهطور که نمونهماننکتة دیگر آن که  است.

  شود.نما ظاهر مییرگول و بدون نقش

زبان فارسری برخلراف دهند، در نشان میاز زبان فارسی ( 1( و )1های )طور که نمونههمان

تواند به تنهایی ظاهر شود، بلکه باید در درون یک بنرد اندیشه نمیپس زبان انگلیسی،  مشار. 

که به « ماشین قرمز»و « هابچه»های اسمی های زیر، گروهتر، در نمونهقرار گیرد. به بیانی روشن

ع هستند با یکی از دو الگروی مرجبند هم 4در جایگاه آغازگر« اون»و « اونا»ترتیب با دو ضمیر 

-هرای پرسبه عنوان مشرار.‘ منظورم رررررررره/ست’و )ب( ‘ گمیم ٌ  - رررررررر رُ/’)الف( 

 کنند.  می اندیشه عمل

 گم. ها رُ میاونا فردا به مدرسه نخواهند اومد، بچهالف.    (  1)

 هاس.اونا فردا به مدرسه نخواهند اومد، منظورم بچهب.           

 گم.تره، ماشین قرمزُ میاون یکی گرونالف.   (   1)

 .تره، منظورم ماشین قرمزهاون یکی گرونب.           

 

                                                           
1  . Afterthought 

 سازة دری عنصر با تواندیم شهیاندپس مشار. ،((6) ةنمون. ر.ی )سیانگل زبان انندهمی فارس زبان در که استی گفتن .4

 نیوالد»ی اسم گروه نیگزیجا بند بخشانیپا سازة در «شون–» ریضم ر،یز نمونة در. باشد مرجعهم هم بند بخشانیپا

 مشار. عنوان به رو، نیا از و است هشد منتقلی انیپا فعل از پس گاهیجا به هم، شده ادی یاسم گروه. است شده «هابچه

 :کندیم عمل شهیاندپس

  .هاسبچه نیوالد منظورم/ گمیم رُ هابچه نیوالد ام،داده اطلاع همشون به من( الف)
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 یدارنشان و وجه، آغازگر، .2. 2. 4

بره صرورت  ‘داری آغرازگرنشران’و  ‘گزینش آغازگر’در این بخش، به بررسی دو زیرنظام 

این پرسش اساسی پاسا بدهیم که در هر یرک از کنیم به در واقع، تلاش می پردازیم.جا مییک

، چه عنصری به طور معمول به عنروان آغرازگر زبان فارسیانواع مختلف بند به لحاظ وجه در 

دو زبران بالرا در دو زیرنظام یادشده در شناختی رفتارهای ردهو از سوی دیگر،  شودانتخاب می

  .ارندهایی با هم دها و شناهتفارسی و انگلیسی چه تفاوت

 آغازگر در بندهای خبری  .1. 2. 2. 4

کامرل پوشری ، الگوی معمول آن است که آغازگر با فاعل همزبان فارسی در بندهای خنری

: 7939؛ رضاپور و سرلطان احمردی، 21: 7913نیا، ؛ فهیم709و  36: 7911)اعلایی،  داشته باشد

هرم فاعرل و هرم  «را و یوسف خانخانم زه» و «من»عناصر  ،. برای مثال، در بندهای زیر(441

  :آغازگر هستند
 

 (3: 7919)هدایت، . پردازمآمدها میشرح یکی از این پیشه فق  بمن   (    3)

 (.7: 7923)دانشور، (    خانم زهرا و یوسف خان هم نان را از نزدیک دیدند. 70)
 

پوشری کامرل دارد، مها آغازگر بنرد برا فاعرل هرهای بالا که در آندر مواردی از قنیل نمونه

، آغازگر بند برا ‘فاعل محذوف’چنین، در بندهای خنری دارای نشان است. همآغازگر از نوع بی

‘ ضمیر فاعلی غیرمؤکد’پوشی دارد. گفتنی است که منظور از فاعل محذوف، فاعل محذوف هم

  شناسة شود، چرا که از طرینشان حذف می، به صورت پربسامد و بیزبان فارسیاست که در 

نشران از این رو، فاعل محذوف هم همانند فاعل آشکار آغرازگر بری 7فعل قابل شناسایی است.

 :همران؛ رضراپور و سرلطان احمردی، 21 :همراننیا، ؛ فهیم709و  700 :همانباشد )اعلایی، می

 دهند:های زیر بندهای خنری دارای فاعل محذوف را نشان می(. مثال497و  441-443

                                                           
( است. با این حال، باید توجه داشت که در این زبان، مواردی وجود دارد pro-drop) ‘ضمیرانداز’زبان فارسی زبانی  .7

توان به وقوع ضمیر فاعلی به همراه یک عنصر توان ضمیر فاعلی را حذف کرد. از جملة آن موارد میا، نمیهکه  در آن

، با یک «من»(. برای مثال، در نمونة زیر، ضمیر فاعلی، یعنی 96: 7932شناس و همکاران، وابسته اشاره کرد )ر.. ح 

 نسته است حذف شود:، همراه شده است و از این رو، نتوا«بیچاره»وابسته، یعنی 

 شناس و همکاران، همانجا(  )الف( منِ بیچاره باید به تنهایی این همه کار را انجام دهم. )ح 
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(77    )Ø   .(.22)دانشور، همان: حالا فهمیدم 

 :نیرا، همرانها را موزون و زینا هم بگوییرد.  )فهریمبخواهید آن Ø(    به خصوص اگر 74)

57) 
 

 انرد. برا ایرن حرال، هرر یرک از آننمونة بالا، ضمایر فاعلی غیرمؤکد حذف شده دودر هر 

 .  باشدمینشان بند خود آغازگر بی ضمایر محذوف

در بالا نیز گفته شد، در بندهای خنری، آغازگرهایی که با نقش بینافردی فاعل  طور کههمان

قررار دارنرد. در  ‘نشرانآغرازگر بری’پوشی دارند ذیل مقولة )خواه آشکار و خواه محذوف( هم

دار خواهرد برود. در دو بنرد مقابل، اگر آغازگر یک بند خنری عنصری غیر از فاعل باشد، نشان

هسرتند،  ‘مرتمم’و  7‘افرزوده’کره بره ترتیرب دارای نقرش  «کتراب را» و «امشرب»زیر، عناصر 

شرده بردون هریچ دار یادباشرند. گفتنری اسرت کره آغازگرهرای نشراندار میآغازگرهایی نشان

   :اندگرفته ، قرارنشان، یعنی فاعلآغازگرنمایی در جایگاه آغازین بند و پیش از آغازگرهای بی
 

 ((76شود.  )تکرار نمونة )و پروانه خوانده می(    امشب آواز توس  بان79)

 ((965کتاب را آریا به نازنین داد.  )تکرار نمونة )(   72)
 

دارای نقررش  هررر دو( کرره 72) و( 79)ة نمونرردو دار در برخلرراف آغازگرهررای نشرران

در زبان فارسی، به ویرژه در بالا گفته شد،  7-9طور که در بخش همانتجربی/بینافردی هستند، 

ترروان یافررت کرره فاقررد نقررش داری را مرریر گونررة گفترراری ایررن زبرران، آغازگرهررای نشرراند

 4بر این مدعا هستند: دیگری های زیر شواهدتجربی/بینافردی در بند خود هستند. نمونه
 

 (   همسایه رُ، )من( مهمونشُ دیدم.75) 

 (   مهمون همسایه رُ، )من( ازش شکایت کردم.  76) 
 

مرجع برا آن (، در پی آغازگرسازی یک سازه، ضمیری هم76) و( 75د )بندو در هر یک از 

مرجرع برا سرازة سازه در جایگاه اصلی آن قرار گرفتره اسرت. در چنرین شررایطی، ضرمیر هرم

                                                           
1  . Adjunct 

ب( 16های )با اعمال تغییراتی در نمونه 7-9( در  بخش 7( نیز همانند نمونة )76( و )75لازم به ذکر است که دو نمونة ) .4

اند. به بیانی (،  به دست داده شده741: 7912، نوشتة دبیرمقدم )‘در زبان  فارسی« را»  پیرامون’ب( در مقالة 11و )

 بخش قرار دارند. ( در مننع اصلی در درون سازة پایان76( و )75تر، آغازگرهای دو نمونة )مشخص
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و به این ترتیرب، سرازة  4کندمیبینافردی پیشین آغازگر را دریافت نقش تجربی/  7‘آغازگرشده’

اسرت کره چنرین شایسرتة یرادآوری شرود. ردی مریآغازگرشده خود فاقرد نقرش تجربی/بینراف

هرا مشرارکی از بنرد را تر، آندار فق  دارای نقش متنی هستند. به بیانی روشنآغازگرهای نشان

هرای توان سرازهدهند. بر این اساس، میکنند و آن را در کانون توجه شنونده قرار میمی معرفی

در زبران فارسری  ‘آغرازگر محرض’از  گرریدی هرای( را نمونره76)و ( 75بندهای )در آغازگر 

بره همرراه محرض  هرای، آغازگر( نیرز76( و )75دو بنرد )در شایان توجه اسرت کره دانست. 

کره  اسرت نکتة پایرانی آن. اندشدهظاهر  ،(«را»)صورت گفتاری  «رُ»اضافة پسآغازگرنما، یعنی 

اسرت در مقالرة  در زبران فارسری مطررح ‘آغرازگر محرض’تحت عنوان  پژوهش چه در اینآن

آمرده  9‘منتدای یانویه’با نام  ،(743-746 :7912نوشتة دبیرمقدم ) ،‘در زبان فارسی «را»پیرامون ’

قرار دارد  ‘دارآغازگر نشان’است. النته باید توجه داشت که مفهوم آغازگر محض که ذیل مقولة 

نشران یانویه در حالت بی منطن  است. گفتنی است که منتدای ‘دارمنتدای یانویة نشان’با مفهوم 

((. دو نمونة زیرر کره 7)پانوشت  743 :بخش بند تعل  دارد )ر.. دبیرمقدم، همانپایانبه سازة 

 شود شواهدی بر این مدعا هستند:( نقل می741 :از دبیرمقدم )همان
 

 (   )من( همسایه رُ، مهمونشُ دیدم.  71)

 (   )من( همسایه رُ، به مهمونش خندیدم.  71)
 

در درون سرازة نشان و در حالت بی «رُ»اضافة ر هر دو بند بالا، منتدای یانویه به همراه پسد

-( بی71( و )71هر دو بند )در . شایان توجه است که سازة آغازگر گرفته استبخش قرار پایان

 پوشی دارد.  ، هم«من»، یعنی محذوف نشان است، چرا که با فاعل

 توان گفت که در یک بند خنری، اگر آغرازگر برا فاعرلِمیبندی مطالب این بخش، در جمع

خواهرد  ‘دارنشران’و در غیر ایرن صرورت،  ‘نشانبی’پوشی داشته باشد، هم آشکار یا محذوف

کره  ‘آغازگرهای غیررمحض’گیرند: )الف( دار هم، ذیل دو دسته قرار مینشانبود. آغازگرهای 

( و 2‘منتداسراز ضرمیرناگذار’)به قیاس با فرایند  ‘رضمیرناگذا آغازگرساز’ فرایند برآیند عملکرد
                                                           
1  . thematized 

( برخوردار از 76سمی( ولی در نمونة )( )در درون گروه اDeictic) ‘اشاری’( دارای نقش 75در نمونة ) «ش–»ضمیر  .4

 ای( است. اضافه( )در درون عنارت پیشprepositional Complement) ‘ایاضافهمتمم پیش’نقش 
3  . secondary topic/theme 

4  . topicalization 
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فراینرد  برخوردار از نقش تجربی/بینافردی هستند و )ب( آغازگرهای محض که برآیند عملکرد

( و فاقد نقش تجربی/بینافردی ‘منتداساز ضمیرگذار’)به قیاس با فرایند  ‘ضمیرگذار آغازگرساز’

 باشند. می

 پرسشی آغازگر در بندهای  .2. 2. 2. 4

تقسریم  ‘ایوانهپرسرش’و  ‘)بلی/خیرر( 7قطنری’، بندهای پرسشی به دو نوع زبان فارسیدر 

یا گونة گفتراری آن،  «مگر»و  «آیا»های بینافردی شوند. در بندهای پرسشیِ قطنی که با اداتمی

 شده و فاعل )آشکار یرا محرذوف(، اگر آغازگر ترکینی از ادات یادشوند، شروع می«مگه»یعنی 

دار خواهد بود. بر این اسراس، آغرازگر چندگانره در نشان و در غیر این صورت، نشانباشد، بی

   است:دار ، نشان«آیا روزی»، یعنی (40) نمونةولی در  نشان، بی«مگه این»، یعنی (73بند )
 

 (47 :7911)ماهوتیان، مگه این گربة توئه؟  (    73)

روح کره در حالرت  ةاین انعکاس سای طنیعی،ءت ماوراآیا روزی به اسرار این اتفاقا(    40)

    (  هدایت، همانجا)  برد؟ کند کسی پی خواهدبیداری جلوه میبین خواب و  و برزخ  ءاغما
 

فاقد ادات پرسشی که تنها با تغییر آهنگ از بندهای خنری متمرایز قطنی  در بندهای پرسشیِ

نشران و در غیرر ایرن پوشی داشته باشد، بیمشوند، اگر آغازگر با فاعل آشکار یا محذوف همی

پوشری دارد و از ،  با فاعل هرم«تو»، آغازگر، یعنی (47دار خواهد بود. در نمونة )صورت، نشان

، دارای نقرش «رُ ایرن بچره»(، سرازة آغرازگر، یعنری 44) ةنشان است. امرا در نمونراین رو، بی

 ست.دار اباشد و بر این اساس، نشانبینافردی متمم می
 

 (71 :7961ها بیرونش کردی، هان؟ )گلشیری، تو برای همین حرف (   47)

 ای؟این بچه رُ تو زده (   44)
 

بنرد خنرری و پرسشریِ  نروع توان ادعا کرد که هر دوچه در بالا گفته شد، میبا توجه به آن

ترر، در روشنکنند. به بیانی فاقد ادات پرسشی از الگوی آغازگرسازی یکسانی پیروی می قطنیِ

نشران و پوشی داشته باشد، بیشده، اگر آغازگر با فاعل آشکار یا محذوف همهر دو نوع بند یاد

 دار خواهد بود.در غیر این صورت، نشان

                                                           
1. polar  
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ای، هر عنصری از بند که گوینده به دننرال یرافتن هویرت آن وانهدر بندهای پرسشی پرسش

هرای یرد، چررا کره زبران فارسری جرزو زبرانگخود قرار می ‘خنری’نشان است در جایگاه بی

-ای، پرسرشوانههرای پرسرشپرسشری هستند. به بیانی دیگر، در  ‘وانه در جای اصلیپرسش’

یابنرد. از ایرن شان در جایگاه معمول خنری خود وقوع میها بسته به نقش تجربی/بینافردیوانه

ی غیرفرراعلی در جایگرراه هرراوانههررای فرراعلی در جایگرراه آغررازین و پرسررشوانهرو، پرسررش

-ها که با رنگ سیاه نشان داده شردهوانهپرسش ،زیرهای گیرند. در نمونهمی غیرآغازین بند قرار

 :هستند ‘ایفاعلی، متممی، و افزوده’اند به ترتیب 
 

 این حرفا رُ به تو یاد داده؟     کی(   49)

 ((  913داد؟  )تکرار نمونة ) کی(    بیژن پولو به 42)

 جا نمیری؟از این چرا (    تو45)
 

شران در ها بر اساس نقرش تجربی/بینرافردیوانهدهند، پرسشنشان می بالاهای طور که نمونههمان

توان ادعا کررد کره در بنردهای چه گفته شد، میاند. بر اساس آننشان خنری خود وقوع یافتهجایگاه بی

فاقد ادات پرسشی، اگر آغازگر با فاعل )خرواه در  های قطنیِپرسشی ای نیز همانندوانهپرسشی پرسش

-وانه )چه آشرکار و چره محرذوف(( هرموانه و خواه به شکل یک عنصر غیرپرسشهیئت یک پرسش

خواهد بود.  دارنشان( و در غیر این صورت، (45( تا )49های )نمونه)ر..  نشانبیپوشی داشته باشد، 

ای را نشران وانهپرسرش  دار در بندهای پرسشیآغازگر نشاند دارخهایی از نمونه( 41( و )46دو بند )

بره  ،«چررا»و  «هرا رااتاق»، یعنی های آغازگر، سازهیادشدههای دهد. شایان توجه است که در نمونهمی

   :باشنددار میهستند و از این رو، نشان ‘ایافزوده’و  ‘متممی’ترتیب 
 

 (41 :گلشیری، همانکنه؟   )ها را کی جارو می(    اتاق46)

 دی؟(    چرا تو به حرف معلمات گوش نمی41)

 آغازگر در بندهای تعجبی .3. 2. 2. 4

های خنرری و پرسشری )قطنری و در دو زیربخش پیشین، به بررسی الگروی آغازگرسرازی در بنرد

 ‘تعجنری’بندهای در دار سازة آغازگر نشان و نشانهای بیای( پرداختیم. در این جا، صورتوانهپرسش

-پرسرش’و  ‘خنری’جا که بندهای تعجنی در زبان فارسی به یکی از دو شکل کنیم. از آنرا بررسی می
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ای بره ترتیرب از وانهپرسرش خنرری و که بندهای تعجنریِ مدعی شدتوان ، می7یابندنمود می ‘ایوانه

هرر ترر، در یانی روشنکنند. به بای پیروی میوانهالگوی آغازگرسازی بندهای خنری و پرسشی پرسش

پوشری هرم (آشرکار یرا محرذوف) ای، اگر آغازگر با فاعرلوانهو پرسش دو نوع بندهای تعجنی خنری

هرای (، سرازه90( تا )41) بندهایدر خواهد بود.  دارنشانو در غیر این صورت،  نشانبیداشته باشد، 

پوشری با فاعرل هرمجملگی ، «Ø»، و «مامان، حاج خانم»، «های زیناییچه گل»به ترتیب ، یعنی آغازگر

 :  هستند نشانبی دارند و از این رو،
 

 جا روییده!های زینایی این(   چه گل41)

 (70: 7934آبادی و دیگران، تاج)(   مامان، حاج خانم چقدر پول داره، قد یه بانک! 43)

(90) Ø  آبادی و دیگران، همانجا(تاج) زنی! چه زینا آلمانی حرف می 
 

، «دیشرب»، «عجب آدمی»های آغازگر، یعنی (، سازه99( تا )97های بالا، در بندهای )لاف نمونهبرخ

 :باشنددار میجملگی عناصر غیرفاعلی هستند و از این رو، نشان ،«جااین»و 
 

 این رفیقت!   (   عجب آدمیه97)

 (   دیشب چقدر بارون بارید! 94)

 جا چقدر گل هست!(   این99)
 

 آغازگر در بندهای امری  .4. 2. 2. 4

یی یا مخاطرب بره اضرافة خرودش پیام اصلی یک بند امری آن است که گوینده از مخاطنش به تنها

بنردهای امرری شایان ذکر است که . (709)هلیدی و متیسن، همان:  کاری را انجام دهد/دهندخواهدمی

بنردهای خنرری دارای ضرمیر  شنیه بندهای خنرری و مشخصراً ‘توالی عناصر’در زبان فارسی به لحاظ 

با هم  ‘صرف فعل’در  در فارسی خنری و امریدو بند باید توجه داشت که فاعلی محذوف هستند. اما 

تر، در بندهای امری برخلاف بنردهای خنرری، فعرل در هیئرت ترکیرب متفاوت هستند. به بیانی روشن

فارسری زبان هایی از بندهای امری در مونهشود. بندهای زیر نفعل ظاهر می 9با ستا. «برُ/ برِ» 4وندپیش

 هستند: 
 

                                                           
ای، گوینده با وانهیِ پرسشکند و در تعجندر تعجنیِ خنری، گوینده با استفاده از بند خنری تعجب خود را بیان می .7

 (.3: 7934آبادی و دیگران، دهد  )تاجتعجب خود را نشان  می «چقدر»و  «چه»های وانهاستفاده از پرسش
2  . prefix 

3  . stem 
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(92   ) Ø جا برو!از این 

(95 ) Ø !این چایی رو نخور 

 کمی راجع به مشکلات زندگی مدرن صحنت کنیم! Ø  بیا    ( 96)
 

نشان در بند دهند، مخاطب بندهای امری به صورت بیهای بالا نشان میطور که نمونههمان

ه به کمک شناسة فعل قابل بازیابی است. با توجه به امکان حرذف ضرمایر حضور ندارد، چرا ک

توان مدعی شد که بندهای امرری بره فاعلی و نیز وقوع فعل در جایگاه پایانی بندهای امری، می

ای، چررا ای شنیه بندهای خنری هستند. گفتیم تا اندازهنیز تا اندازه ‘الگوی آغازگرسازی’لحاظ 

پوشری دارد. نشان هرمآغازگر تنها با ضمیر فاعلی محذوف به صورت بیزة سادر بند امری، که 

برا  «بیرا»بر این اساس، در بندهای امری، اگر آغازگر با ضمیر فاعلی محذوف و یا ترکیب فعرل 

دار خواهرد نشان و در غیر این صرورت، نشرانپوشی داشته باشد، بیهم ضمیر فاعلی محذوف

( 91( و )91ولری دو بنرد ) ،نشران( دارای آغازگرهرایی بری96ا )( تر92بنابراین، بندهای )بود. 

 دار هستند.برخوردار از آغازگرهایی نشان
 

 (   تو چایی نخور! 91)

   تو نپز! غذا را   (91)
 

با   ‘داری آغازگرنشان’و  ‘گزینش آغازگر’چه در خصوص تعامل دو زیرنظام آن به توجه با

عنصرری بره  انتخراب زبان،این  در که شدی مدع توانیم د،در زبان فارسی گفته ش ‘وجه’نظام 

در زبران  ترر،به بیرانی روشرن .است بند آن وجه نوع از ،مستقل بندنشان یک بی آغازگرعنوان 

(‘ 7محرذوف خرواه و آشرکار خرواه) فاعرل’ ،یامرر بندی استثنا به بندها انواع همة درفارسی، 

 یرا ‘محرذوف فاعرل’ هرم،ی امرری بنردها دره شایستة یادآوری است ک. است نشانیب آغازگر

 نشرانیب آغازگر‘ محذوف فاعلی(آسیانگل زباندر  «Let’s»فعل  با اسیق به« )ایب» فعل بیترک’

 ‘وجره’برا نظرام  ‘گزینش آغازگر’بر این اساس، زبان فارسی در شیوة انطناق زیرنظام . باشدیم

گفتره  نیرز( )ب( 4بخش  )ر.. تر پیشور که طهمانرفتار کاملاً متفاوتی با زبان انگلیسی دارد. 

بره نشان با توجه به نوع وجه متغیرر اسرت. انگلیسی، ماهیت آغازگرِ موضوعیِ بی در زبان ،شد

                                                           
 پربسامد صورت به ،یفارس زبان در که است ‘رمؤکدیغی فاعل ریضم’ محذوف، فاعل از منظور که استی یادآور ستةیشا .7

 .استیی شناسا قابل فعل شناسة  یطر از که چرا شود،یم حذف نشانیب و
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 بنرد آن وجره انتخراب بره وابسرته کاملاً بند یک آغازگر انتخاب ،یسیانگل زبان در بیانی دیگر،

 برهی یعنر بند، مختلف انواع در‘ نشانیب’ رآغازگ دادرخ ازیی هانمونه ریز در (4) جدول. است

 دو در ،(تو و من/ توی )امرو  ،یتعجن ،یاوانهپرسش یپرسش ر،یخی/بلی پرسش ،یخنر بیترت

 :دهدیم نشان رای سیانگل و یفارس زبان
 

 یسیانگل و یفارس زبان دو مختلفی بندها در نشانیب آغازگر -2 جدول

 ((3) تکرار نمونةپردازم. )یآمدها مفق  به شرح یکی از این پیش

 (71گلشیری، همان: ها بیرونش کردی، هان؟ )برای همین حرف

 (44ماهوتیان، همان: پولو به کی داد؟  )

 جا روییده است!این

 جا برو!از این

 کمی راجع به مشکلات زندگی مدرن صحنت کنیم!

 من

 تو

 ژنیب

 یینایزی هاگل چه

Ø 
 Ø ایب

 آغازگر بخشپایان

John 

 

Did this 

 

Where 

 

How dreadful 

 

Pass 
 

Let’s 

 

saw the play yesterday. 

 (17: 4005هلیدی، )  ‘جان نمایش را دیروز دید.’
really happen? 

 (971: 4002اگینز، ) ‘  آیا این واقعاً اتفاق افتاد؟’

did she fly to? 

 (اگینز، همانجا) ‘ او به کجا رفت؟’
she sounds! 

 (702هلیدی و متیسن، همان، ‘ )رسد.به نظر می او چه وحشتنا.’

me the soup. 

 (اگینز، همانجا) ‘ سوپ را به من بدهید!’

all think about that for a moment. 

 (هلیدی و متیسن، همانجا‘ )ای به آن بیندیشیم.بیایید همگی برای لحظه’

 پایان بخش آغازگر

 

 بیترت بهی یعن بند، مختلف انواع در‘ دارنشان’ گرآغاز دادرخ ازیی هانمونه هم، (9) جدول

 زبران دو در ،(ترو و من/ توی )امرو  ،یتعجن ،یاوانهپرسشی پرسش ر،یخی/بلی پرسش ،یخنر

 :دهدیم نشان را یسیانگل و یفارس
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 یسیانگل و یفارس زبان دو مختلفی بندها در دارنشان آغازگر -3 جدول
 ( 40: 7915اسا مهند، )ر آریا به نازنین داد. 

 ای؟تو زده
 دی؟تو به حرف معلمات گوش نمی

 چقدر گل هست!
 تو نپز!

 را کتاب
 رُ بچه نیا

 چرا
 جانیا

 را غذا
 آغازگر بخشپایان

The play 
 

On the right 
 

After all, except for 
music, 

 
 

At sunset 
 
You 

John saw yesterday. 
                      (هلیدی، همانجا‘  )نمایش را جان دیروز دید.’

is it? 
 (709 :)هلیدی و متیسن، همان‘ در سمت راست آیا آن هست؟’

what did they have in common? 
)هلیدی و ‘ ها در اشترا. داشتند؟با وجود این، به جز موسیقی، چه چیزی آن’

 متیسن، همانجا(

how beautiful the sun looks! 
               ‘رسد!اب، خورشید چه زینا به نظر میهنگام غروب آفت’

take the office. 
              (702 :)هلیدی و متیسن، همان‘ شما این منصب را بپذیرید.’

 بخشپایان آغازگر

 

 از و هستند‘ یرفاعلیغ’ آغازگرها ،(9) جدول دری فارسی هانمونه درشایان توجه است که 

 مرتمم،’ بیرترت بره آغازگرهرا هرم،ی سیانگلی هانمونه در. باشندیم‘ردانشان’ یجملگ رو، نیا

 هرم هاآن رو، نیا از. هستند‘ آشکار فاعل و ،یرتعجنیغ عنصر ،یاوانهرپرسشیغ عنصر افزوده،

 .   باشندیم دارنشانیی آغازگرها

 یفارس نزبا ر دوه در دهند،یم نشان (9) جدولی هانمونه که طورهمان که آنی انیپا نکتة

 در( (4) جردولی هرانمونره. ر.) نشانیبی آغازگرها همانند دارنشانی آغازگرها ،یسیانگل و

با توجه بره مؤلفرة  یسیانگل و یفارس دو زبان بر این اساس،. شوندیم ظاهر بند نیآغاز گاهیجا

ارنرد. بره رفتار یکسرانی د ‘دارنشان و نشانها با آغازگرهای بیشیوة برخورد زبان’شناختی رده

-بری هرایآغازگرهمانند  دارنشان هایآغازگربا  یسیانگل و یفارس تر، هر دو زبانبیانی روشن

در جایگراه  دارنشران هرایآغازگرکنند، یعنی در هر دو زبان فارسی و انگلیسی، نشان رفتار می

رهرای ی )بره اسرتثنای آغازگئنشان و بدون هیچ آغازگرنمابیهای آغازین بند و پیش از آغازگر

   د.نیاب( وقوع می((7)ر.. توضیحات جدول ) محض دارِنشان
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 آغازگر انواع .3. 2. 4

دهند که زبان فارسری برخروردار از هرر دو در زیر نشان می( 5و )( 2)دو جدول های نمونه

 :است ‘چندگانه’و  ‘ساده’نوع آغازگر 
 

 یفارس در ساده آغازگر -4جدول 

 من

 در زندگی

 خانخانم زهرا و یوسف 

 تهران تا زیتنر از

 ((3)تکرار نمونة ) پردازم.آمدها میفق  به شرح یکی از این پیش

 (3: 7919)هدایت، هایی هست. زخم

 ((70)تکرار نمونة )هم نان را از نزدیک دیدند. 

 خیلی راهه.

 بخشپایان آغازگر

    

 توانردیمر یفارسر نزبا در ساده آغازگردهند، ( نشان می2های جدول )طور که نمونههمان

 ‘مرکرب’ عنرارت یک یا گروه یک زین و( «در زندگی»و  «من»)‘ ساده’ عنارت یک یا گروه یک

که  دهدنشان می (93ة )نمون ن،یچنهم .باشد( «تهران تا زیتنر از»و  «خانم زهرا و یوسف خان»)

 و«( هراییمهمران)»  هسته از متشکلی اسم گروه یک است ممکندر زبان فارسی آغازگر ساده 

«( که نزدیک زن و شوهر بودند و شرنیدند یوسرف چره گفرت)» 7‘گرفیپساتوصی موصول بند’

 .باشد

هایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شنیدند یوسف چه گفت اول از کنارشران ( مهمان93)

 (.7همان:  )دانشور،عقب نشستند. 
 

 یفارس درچندگانه  آغازگر -5جدول 

 کهی طور به
 

 

 شهیهم
 

 

 ختانهبدب

 حلالی هامولکول
 

 

 یدیشد باران

گردند که غلظت به طرفی روانه می

 (751 :7939تر است. )کاظمی، بیش

 (50 همان:نیا، بارید. )فهیم
 تجربی بینافردی متنی

 بخشپایان آغازگر

 

 در اسرت ممکرن آغرازگر سازة ،یفارس زبان در دهند که( هم نشان می5های جدول )نمونه

 آغرازگر’ را آغرازگر سرازة نیچن. شود شامل زین رای نافردیب وی متن عناصر ،یتجرب عنصر کنار

                                                           
1. post-modifying relative clause  
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 و ،ینرافردیب ،یمتنر عناصرر دهنرد،یم نشان یادشدهی هانمونه که طورهمان. نامندیم‘ چندگانه

 عناصرر از یرک چیه گر،یدی انیب به. دارندی یکسان نمودی جملگ آغازگر سازة درون دری تجرب

. انردیافتره نمود بند نیآغاز گاهیجا  یطر از تنها بلکه ندارند،ی خاصی نمانقش یادشده گانةسه

 بیرترت برا( 5جردول )ی هانمونه در چندگانهی آغازگرها سازندة عناصر که است توجه انیشا

 :اندیافته وقوع ریز
 

 یتجرب -ینافردیب -یمتن(    20) 
 

 کره دهردیمر نشان بیترت نیا( الف) :است ذکر خور در نکته دو ،(20) بیترت با ارتناط در

( ب) و ابردییمر انیپای تجرب عنصر نیاول با و شودیم شروع بند آغاز از چندگانه آغازگر سازة

 اسرتی فارسر زبران در چندگانره آغرازگر سازندة عناصر‘ نشانیب’ی توال گرانینما بیترت نیا

 :همران،یکاظمی دسرتجرد ؛( 31 :7930،یکاظمی دستجرد در شده نقل ؛7917 ،نژادی کاووس)

تروان مریزبان فارسی گفته شرد،  ‘نوع آغازگر’چه در بالا در خصوص نظام بر اساس آن.((776

-میزان حضور انواع سه’شناختی با توجه به مؤلفة رده فارسی و انگلیسی زباندو مدعی شد که 

 ‘هراها برا آنورد زبانها و شیوة برخگانة آغازگر متنی، بینافردی، و تجربی در نظام آغازگر زبان

 4بخرش  )ر.. فارسی و انگلیسری زبانتر، هر دو در یک ردة زبانی قرار دارند. به بیانی روشن

 آغرازگر هرم و سراده آغرازگر هرمی دارا سرو یرک از ((1( و )6های دو جدول ))ج( و نمونه

تروالی ی عنی ،‘یتوال’  یطر از چندگانه آغازگر سازندة عناصر گر،یدی سو از و هستند چندگانه

در  7.ابنردییمر نمودو بدون هیچ آغازگرنمائی  بند نیآغاز گاهیجا در ،یتجرب -ینافردیب -یمتن

 بینیم:هائی از رخداد آغازگر ساده و چندگانه در زبان انگلیسی را میزیر، نمونه
 

 انگلیسی در ساده آغازگر -6جدول 
saw the play yesterday. 

         (17: 4005هلیدی، ) ‘ جان نمایش را دیروز دید.’
they give you nothing. 

 (904اگینز، همان: ) ‘دهند.در یونان، به تو هیچ چیز نمی’

 (هلیدی و متیسن، همانجا) ‘ .

John 

 

In Greece 

 

 

                                                           
 :همانی )کاظمی دستجرد و( 31 :7930،یکاظمی دستجرد در شده نقل ؛7917) نژادی کاووس که است ذکر ستةیشا. 7

 با عموماً ی فارس زبان در ‘یتجرب -ینافردیب -یمتن’ عناصر بیترت که انددهیرس جهینت نیا به خود پژوهش در زین( 776

 .دارد مطابقتی سیانگل زبان در عناصر آن بیترت
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 6ادامه جدول 
were walking close at hand. 

 (34ن: هلیدی و متیسن، هما) 7‘رفتند.گراز ماهی و نجار نزدیک هم راه می’

small creatures live and breathe. 
-کنند و نفس میمی بر روی زمین یا در هوا موجودات کوچکی زندگی’

 (هلیدی و متیسن، همانجا‘ )کشند. 

The Walrus and 

the Carpenter 

 

On the ground or 

in the air 

 آغازگر بخشپایان

 

 توانردیمر انگلیسی زبان در ساده آغازگردهند، ( نشان می6های جدول )طور که نمونههمان

 یرک یرا گروه یک زین و( ‘در یونان’« In Greece»و  «John»)‘ ساده’ عنارت یک یا گروه یک

 On the»و  ‘گرراز مراهی و نجرار’« The Walrus and the Carpenter») ‘مرکرب’ عنرارت

ground or in the air »’دهردمی نشان  (27ة )وننم ن،یچنهم .باشد( ‘بر روی زمین یا در هوا 

 «The thing)» هسته از متشکلی اسم گروه یک است ممکن انگلیسیآغازگر ساده در زبان که 

-که دو. به عمه’ « the duke gave to my aunt)» ‘گرفیپساتوصی موصول بند’ و( ‘چیزی’

 .باشد( ‘ام داد
 

(41)   The thing the duke gave to my aunt was that teapot. 
 

 (32)هلیدی و متیسن، همان:  ‘ام داد آن قوری بود.چیزی که دو. به عمه’
 

 انگلیسی در چندگانه آغازگر -7جدول 
 

of smoked salmon. 

 (702همان: )هلیدی و متیسن، ‘ خب جین ماهی آزاد دودی را تصور کن.’

                                   )هلیدی و متیسن، همانجا(‘ نه نگران نناش.’

think 

 

 

worry 

Jane 

 

 

don’t 

well 

 

 

no 
 متنی بینافردی تجربی

 آغازگر بخشپایان
 

 

 سرازة درون دری تجربر و ،ینرافردیب ،یمتنر عناصر که دهندیم نشان (1جدول )ی هانمونه

 یادشده گانةسه عناصر از یک چیه گر،یدی انیب به. دارندی یکسان نمودی جملگ چندگانه آغازگر

 .اندیافته نمود بند نیآغاز گاهیجا  یطر از تنها بلکه ندارند،ی خاص ینمانقش

                                                           
 Through the»نام دو شخصیت در یکی از اشعار موجود در رمان    «نجار»و  «گراز ماهی»شایستة ذکر است که  .7

Looking-Glass, and What Alice Found There »( نوشتة لوئیس کارول ،Lewis Carroll) (7117)، .است  

https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll
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 گیری .نتیجه5

به معرفری رویکررد  «مقدمه»این مقاله در چهار بخش تنظیم شده است: بخش اول با عنوان 

 ‘منردگرای نظرامشناسی نقشرده’شناسی زبان که از آن با نام رده مند به گرای نظامدستور نقش

شود پرداخته اسرت. در ایرن معرفری، چهرار اصرل از یاد می ‘مندشناسی نظامرده’ار یا به اختص

مند ذکر شده است. در پایان این بخش، هدف اصلی ایرن شناسی نظاماصول بنیادی حاکم بر رده

-پژوهش که همانا توصیف نظام آغازگر در دستور بند سادة زبان فارسی در چرارچوب تعمریم

شناختی نظام آغرازگر زبران ( از یک سو و مقایسة رفتارهای رده4002)شناختی متیسن های رده

شناختی نظام آغازگر زبان انگلیسی بوده است بیان شرده اسرت. بخرش فارسی با رفتارهای رده

شناختی متیسن )همان( در ارتناط با نظام آغازگر را تشرریح کررده های ردهدوم این مقاله تعمیم

شود به توصیف نظام آغرازگر زبران قالة حاضر محسوب میاست. بخش سوم که بخش اصلی م

فارسی از یک سو و سنجش آن با نظام آغازگر زبان انگلیسی به عنوان زبان خرارجیِ غالرب در 

-حوزة آموزش در ایران از سوی دیگر اختصاص یافته است. این توصیف و سنجش نشان مری

هماننرد هسرتند،  یبخشرانیپا-یزگرآغا ساخت ( دارای7دهد که  دو زبان فارسی و انگلیسی )

دار ( آغازگرهرای نشران9کنند، )دار به یک شکل برخورد مینشان و نشان( با آغازگرهای بی4)

( افرزون برر آغرازگر سراده 2کننرد، )گذاری میاز نوع محض را از طری  واحدهای زبانی نشانه

ر چندگانره بره یرک شرکل ( با عناصرر سرازندة آغرازگ5دارای آغازگر چندگانه نیز هستند، و )

مقیرد اسرت کنند. اما زبان فارسی برخلاف زبان انگلیسی که نظرام آغرازگرش وجرهبرخورد می

-باشد. بخش چهارم این مقاله هم که در واقع، بخش حاضر میآزاد میدارای نظام آغازگر وجه

 باشد تصویری کلی از این پژوهش به دست داده است. 
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