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 چكيده

آغازگر در متون پزشكي فارسي و انگليسي به داري  ي نشانا مقابلهبا هدف بررسي  پژوهش حاضر
ه برآن است تا وجوه افتراق و اشتراك زبان فارسي و انگليسي را ازنظر اين مقال. نگارش درآمده است

مند هليدي انجام شده و فقط   نظامنقشگراي دستور  برپاية پژوهش.آغازگر مشخص كندداري  نشان
يي از متون پزشكي انتخاب شده  ها مقاله و ها كتاب براي انجام آن، .فرانقش متني در آن مورد نظر است

روش  اين تحقيق به. شامل هزار بند از متون نوشتاري فارسي و انگليسي را تشكيل داده استاي  كه پيكره

با اي  يهحاشي ها افزودهدهد در متون پزشكي فارسي،  نتايج نشان مي . تحليلي انجام شده است-توصيفي
ر اين نكته باشد كه تواند بيانگ يموقوع باال اين بسامد . گيرند  آغازگر قرار ميبسامد وقوع باال در جايگاه

نظر  به. آيد يمشمار ن دار به در زبان فارسي نشاناي در جايگاه مورد نظر  يهحاشي ها  افزودهوقوع

ي متفاوتي در مقايسه با زبان انگليسي برخوردار ا سازهرسد زبان فارسي در متون پزشكي از آرايش  مي
همچنين، اين . كند ينمز نظرية هليدي پيروي  كامالً اداري نشانو برخالف زبان انگليسي، در مقولة است 

 فارسي را داري،  نشانهاي ضميراندازي و نداشتن آرايش واژگاني ثابت، ازنظر يژگيودهد  مقاله نشان مي

 از متأثري زباني، ها تفاوتبر  آغازگر در فارسي و انگليسي عالوهداري  نشان .كند يماز انگليسي متمايز 
، ارتباط بين بند و )كتاب، مقاله و غيره(، فرم نوشتار )قلم خاص نويسنده( تنعوامل ديگري ازقبيل سبك م

داري   آنجايي كه عوامل يادشده در فارسي و انگليسي بر نشان از.متن، تأكيد، تقابل و ژانر متن است

ي ها تفاوتحالي كه  ها را وجوه اشتراك اين دو زبان در اين حيطه دانست؛ در توان آن يمآغازگر مؤثرند، 
  . ها اشاره دارد داري آن به وجوه افتراق در نشان) ساختار فارسي و انگليسي(زباني 

  

، وجوه مند دار، رويكرد نظام  آغازگر زبان انگليسي، آغازگر زبان فارسي، آغازگر نشان:هاي كليدي واژه
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  مقدمه. 1
 دستور(مند  م براساس رويكرد نظا2 آغازگر1داري پژوهش حاضر به بررسي مقولة نشان

در اين مقاله، بررسي تطبيقي موضوع در دو زبان فارسي و . پردازد مي) 3مند نظامي نقشگرا
داري آغازگر را  يك از اين دو زبان، نشان گيرد تا مشخص شود هر انگليسي صورت مي

فرض اصلي . داري چيست ها درباب نشان كنند و وجوه اشتراك و افتراق آن چگونه تبيين مي
ضميراندازي و آرايش واژگاني آزاد زبان فارسي موجب هاي  اين است كه ويژگيپژوهش 

داري، آغازگرهاي متون پزشكي فارسي شرايطي متفاوت با متون  نشانلحاظ  شود تا به مي
  . پزشكي انگليسي داشته باشند

داري آغازگر برپاية يكي از  بر پرداختن به مفهوم نشان اهميت پژوهش حاضر عالوه
، در اين است كه اين جستار را در دو زبان فارسي و انگليسي يين رويكردهاي نقشگراتري مهم

مسئلة . كند زند و قياس مي داري آغازگر محك مي ها را ازنظر نشان دهد و آن انجام مي
مند،  نظامي هاي دستور نقشگرا شود كه با استناد به يافته پژوهش به اين صورت تبيين مي

طور خاص در متون علمي  خورند و به يمهم پيوند  پزشكي بهمتون صورت و نقش چگونه در 
مشكالت موجود در . روند يمكار  بخش چگونه به پايانآغازگر و دو زبان فارسي و انگليسي، 

ي فارسي و انگليسي ناشي از ها زبانترجمه از انگليسي به فارسي و برعكس و آموزش 
خواندن متن، رواني و قابليت درك آن . آن استداري  ويژه نشان  آغازگر و بهكاربرد نابجاي

آيد دليل عدم پذيرش برخي  نظر مي به. با كاربرد مناسب آغازگر و جايگاه آن مرتبط است
ها در  ها باوجود محتواي علمي مطلوب ناشي از شيوة نگارش و چارچوب ساختاري آن مقاله
تواند به  ري آن بررسي شود ميدا بنابراين اگر آغازگر و نشان. يك از اين دو زبان است هر

 لحاظ به تواند اي مي چنين مطالعه. دست كمك كند برطرف كردن مشكالت و مسائلي از اين
 يها  مقالهو متون درها  تحليل گونه اين. باشد سودمند افراد از وسيعي طيف براي نيز مخاطب

آموزشي  بعد از ونمت كيفيت ارتقاير د )در اينجا در متون پزشكي فارسي و انگليسي(ي علم
  . هاي گسترش متن مؤثر است شيوه و همچنين

  

  پيشينة پژوهش. 2
معتقد است تحليل متن از او . تحليل متن پرداخته استبه از ديدگاه نقشگرايي ) 1989 (4حسن

ان مدرسوسيلة آن   به ارتقاي كيفيت آموزش كمك كند؛ زيرا بهتواند يمديدگاه نقشگرايي 
 

1.markedness 
2.

 theme  
3.

 sy stemic functional grammar 

4. R. Hasan 
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. يشتري درمورد زبان مورد نظر داشته باشند و بهتر آموزش دهند اطالعات بتوانند يم
 درك بهتري از مقولة زبان داشته باشند و در مورد محتواي مطالب توانند يمآموزان نيز  زبان

بر اهميت آغازگر بند در پيشـرفت و ) 1981 (5فرايز  .دست آورند درسي اطالعات بيشتري به
، الگوهاي انتخاب آغازگر در متن با سبك )1995b(باور او  به. كند يمگسترش كل متن تأكيــد 

 براي مثال،. اين الگوها در متن تصادفي نيستند؛ بلكه تابع سبك متن هستند. در ارتباط است
دهند و  ها فقط روايت وقايع نيستند؛ بلكه ارزيابي نويسنده از حوادث را هم نشان مي داستان
اين نوع تغييرات مربوط . كنند  بدهد، براي ما روشن مي ديگري را كه ممكن بود رخهاي اتفاق

 .به اهداف متن در آغازگر انعكاس يافته است

كند  دهي كالم نقشي اساسي ايفا مي معتقد است انتخاب آغازگر بند در سازمان) 1995 (6قادسي
بر  او نظر فرايز را مبني. آورد  ميپديدو همين انتخاب آغازگر است كه روش گسترش متن را 

به ) 1995 (8بلور.  و تي7بلور .ام.  استتأييد كرده) سبك(بستگي بين مبتدا و ساختار متن  وجود هم
 در چارچوب نظرية هليدي 10 و ساخت اطالع9بخشي پايان -بررسي و مقايسة نظام آغازگري

داري در وجه پرسشي، محمول  ها معتقدند فاعل وجه خبري، فاعل و عامل زمان آن. اند پرداخته
  .نشان است استفهامي در وجه عاطفي، مبتداي بي جه امري و عنصرو

مند هليدي بررسي كرده و به  داري آغازگر را از ديدگاه دستور نظام نشان) 1996( 11الك
هايي از  او با آوردن مثال. پرداخته استهاي ايتاليايي و ژاپني با زبان انگليسي  مقايسة زبان

ونة گفتاري، بسامد وقوع مفعول در جايگاه آغازين جملة دهد در گ يمزبان ايتاليايي نشان 
نشان  اي بي صورتي كه در گونة نوشتاري زبان ايتاليايي، ترتيب آرايش سازه بيشتر است؛ در

صورت حضور فاعل در جايگاه آغازين و مفعول در جايگاه پاياني بند است و وجود  به
شده  اما مفعول پيشايند. شود دار مي شانوجود آمدن آغازگر ن مفعول در ابتداي جمله باعث به

داري نسبي  شده در زبان ايتاليايي از نشان در زبان انگليسي در مقايسه با مفعول پيشايند
دار نوعي فرايند  گويد در بندهاي داراي آغازگر نشان الك مي .بيشتري برخوردار است

 رابطة بند و متن را بررسي مبتداسازي اتفاق افتاده است و براي فهم داليل مبتداسازي بايد
   .استدار  هايي مثل مفعول و متمم در جايگاه آغازگر كامالً نشان وجود سازه. كرد

دهد   نشان مي13اسنادي و معكوس  بررسي ساختارهاي شبهدر) 2007 (12مارتينز ليروال
در  اند كه در آن يك بند موصولي اسمي   قرار گرفتهSVOترتيب  هاي جمله به ها سازه در آن

بخشي در اين ساختار آغازگر بر   پايان-لحاظ آغازگري گيرد و به جايگاه متمم فعل قرار مي

 
5.  P. H. Fries 

6. M. Ghadessy  

7. M. Bloor 
8. T. Bloor 

9
. theme-rheme  sy stem  

10
. information structure  

11 . G. Lock 
12 .  M. Martinez Lilora  
13 . reveresed  pseudo-cleft 
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  .   شود نشان تلقي مي فاعل منطبق است و جمله بي
به » بخش در ساختار موضوعي متن آغازگر و پايان«ي با عنوان ا مقالهدر ) 2007 (14وانگ

مند  انسجام مطابق با رويكرد نظامو پيشرفت  بخش بررسي ارتباط بين آغازگر و پايان
بخش در متن،  دهد با تجزيه و تحليل آغازگر و پايان او نشــــان مي. پرداخته است

ها را در نوشتار خود انجام دهند و انسجام را عمالً در  آموزند اين تحليل دانشجويان مي
  . هايشان بهبود بخشند نوشته

كند و معتقد است  ر ترجمه تأكيد ميبر نوع آغازگر و اهميت آن د) 1995(محمدي 
نشان و  نشان در ترجمه بسيار مهم است؛ زيرا آغازگرهاي بي دار و بي تشخيص آغازگر نشان

  . كنند و داراي معناهاي متفاوتي نيز هستند هاي متفاوتي القا مي دار نقش نشان
وان يكي از عن از مبتداسازي به كند هليدي با رويكردي كالمي  اشاره مي) 1378(شهيدي 

دار سخن گفته و معتقد است از آنجايي كه در زبان انگليسي  هاي ايجاد مبتداي نشان مكانيسم
يشوران اين زبان از جايگاه گوتكواژ خاصي براي نشان دادن مبتداي جمله وجود ندارد، 

نشان اين  كنند و در حالت بي آغازين جمله براي نشان دادن مبتداي پيام خود استفاده مي
   .يگاه ازآن نهاد جمله استجا

اطالع كهنه / باره پژوهش كرده كه آيا معيار دوگانة تطبيق مبتدا در اين) 1379(خان جان 
تواند مطابق آنچه كه در چارچوب هليدي مطرح است در تشخيص بندهاي  اطالع نو مي/ و خبر

زبان فارسي فاعل كند چون در  او اشاره مي. دار اعتبار جهاني داشته باشد نشان از نشان بي
  .پذير نيست نشان توجيه تواند حذف شود، پس معيار بسامد وقوع در تشخيص بندهاي بي مي

نشان مبتدا در  دار و بي دهد در تمايز صورت نشان يمنشان ) 1381(نژاد  كاووسي
چون در زبان . گيرد هاي خبري مبنا قرار مي طور كلي ترتيب عناصر در جمله ها، به جمله

هايي كه  شود، در جمله شود و نهاد اجباري در فعل ديده مي اد اختياري حذف ميفارسي نه
نژاد، مبتداي  نظر كاووسي به. دار است شود، همان فعل مبتداي نشان فقط از يك فعل تشكيل مي

هاي خبري فارسي نهاد است و چنانچه نهاد جمله به قرينة شناسة فعل با  نشان در جمله بي
د يا به محل ديگري در جمله انتقال يابد، عنصر ديگري كه در نظام عناصر ديگري حذف شو

نقدي كه . دار جمله يا بند است گذرايي نقش دارد و در جايگاه مبتدا قرار گرفته، مبتداي نشان
طور خاص در گونة گفتاري آن،  بر اين اثر وارد است، اين است كه در زبان فارسي و به

دليل ويژگي  اين امر به. كار روند فاعل و يا نهاد عيان بهتوانند بدون   همواره ميها جمله
دار تلقي  ها نشان در اين صورت، آيا بايد همة آن.  بودن زبان فارسي است15ضميرانداز

 
14 .   L. Wang 

15. pro drop 
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نظر گرفت و جايگزين كرد و سپس به  شوند؟ در اين مورد بايد ابتدا عناصر محذوف را در
آغازگر چنين بندهايي نيز همان فاعل در اين صورت، . شناسايي و تعيين آغازگر پرداخت

  . دار نشان است و نه نشان محذوف است و بند داراي آغازگر بي
هاي  كتاب خبري -از ديدگاه نقشگرايي هليدي به تحليـل ساخت مبتدا) 1383(مهر  غفاري

هاي آموزش زبان فارسي، پرداخته و نشان   دو مجموعه از كتاب،فارسي بياموزيم وآزفا 
 درصد كل 27 آزفا درصد و در 5/33دار   مبتداهاي نشانفارسي بياموزيم درداده است 

دهندة نزديك بودن  دار نشان دهد و استفاده از مبتداهاي نشان بندهاي خبري را تشكيل مي
نقدي كه به اين پژوهش وارد است، اين است كه چگونه و بر چه . ها به گونة گفتاري است متن

رود؛ زيرا او در  كار مي دار بيشتري به  گفتاري مبتداهاي نشانتوان گفت در گونة اساسي مي
  . اين پژوهش به بررسي گونة گفتاري نپرداخته و حتي به آثار ديگري هم استناد نكرده است

زبان انگليسي دورة  و New Interchange 3دو مجموعة ) 1384(زاده  شريف

ليدي بررسي كرده و به اين نتيجه مند ه  را از ديدگاه دستور نقشگراي نظامدانشگاهي پيش
توان گفت بين دو مجموعه  دار تقريباً مي نشان و نشان رسيده است كه ازلحاظ مبتداي بي

 New Interchange 6/9  3دار در مجموع مبتداهاي نشان. داري وجود ندارد تفاوت معنا
  .رسد  مي درصد84/9 به دانشگاهي زبان انگليسي دورة پيشدرصد است كه اين ميزان در 

شعر كودك را از ديدگاه نقشگرايي هليدي بررسي كرده و به ) 1385(شهركي شاهرخي 
دربارة استنباط او بايد گفت . دار است ها، نشان اين نتيجه رسيده است كه مبتداي اكثر جمله

آزادتر از ) فاعل و فعل و غيره (ها سازهآيد؛ زيرا در شعر ترتيب  يمنظر  اين نتيجه منطقي به
 مطابقِ ها سازهترتيب  دار با توجه به  تار معمولي است و باال بودن ميزان آغازگرهاي نشانگف

  .نظرية هليدي در پژوهش او محتمل است
در رسالة دكتري خود به توصيف و تحليل نقشگرايانة آغازگر از منظر ) 1387(نيا  فهيم

براساس . ا بررسي كرده استآموزان دبستان ر هاي فارسي دانش رويكرد هليدي پرداخته و كتاب
  . مند هليدي بر زبان فارسي قابل انطباق است هاي او، تقسيمات موجود در دستور نظام يافته

در رسالة دكتري خود به بررسي گفتار كودكان پرداخته و ) 1388(دستجردي كاظمي 
ر دار در گونة گفتاري زبان فارسي د گفته است كه ميزان بروز آغازگرهاي تجربي نشان

  .  درصد82نشان   درصد است و آغازگر بي18كودكان 
نشان و   براي آغازگر بي)دارتر تر تا نشان نشان از بي(پيوستاري را ) 1388(عالئي 

فاعل محذوف قبل از : تر نشان بي: دار با توجه به جايگاه فاعل چنين معرفي كرده است نشان



  ...هاي فارسي داري آغازگر در زبان نشان                                                      كاظمي و همكار فروغ
 

 130

فاعل : دارتر فاعل بعد از مفعول؛ نشان: ردا فاعل آشكار قبل از مفعول؛ نشان: نشان بي؛ مفعول
حالي كه واضح  بندي فاعل فقط با تكيه بر مفعول انجام شده است؛ در اين تقسيم. پس از فعل

هاي داراي  هاي فارسي الزاماً داراي مفعول نيستند و حتي خارج از بحث جمله است همة جمله
هاي  ها جمله دارند و هر سة آنهاي اسنادي هم در فارسي وجود  فعل گذرا و ناگذر، جمله

  شود؟ ها چه مي پس فاعل اين جمله. آيند ميشمار  اي فارسي به هسته
، )1383(، ميراحمدي )1381(، ذوقدار مقدم )1379(غياثيان ، )1376(موذن ، )1994 (16گومز

، )1380(، راعي دهقي )1383(نژاد  ، پهلوان)1385(، رضاخاني )1379(، صافي )1385(منش  تبريز
مند نوشته  از آثار ديگري هستند كه در چارچوب رويكرد نظام) 1386(و افتخاري ) 1384(هادي 
 ابتدايي فارسي يها  كتابدر بيشتر آغازگر داري نشان بررسي پيشين، يها پژوهش  در.اند شده

نيا  جمله فهيم آمده از دست نتايج به و شده انجام فارسي زبان آموزش حوزة در يا و دبيرستان و
يادشده محدود  تحصيلي هاي دوره به ،اند ارزنده هرچند )1388(و دستجردي كاظمي ) 1387(

 فقط جنبة آماري ها پژوهش) 1384(زاده  و شريف) 1385( در اين دو اثر و نيز شهركي .هستند
 ارتقاي درها   آنو تأثير مفاهيم انتقال لحاظ به دانشگاهي هاي با توجه به اهميت كتاب. دارند
ي پزشكي را بررسي كند؛ زيرا ها مقاله و ها كتابآن است تا تعدادي از ر مقالة حاضر بي،علم

داري آغازگر را  شويم، وضعيت نشان رو مي ي مختلف دانشگاهي روبهها رشتهوقتي با متون 
  . ها بيشتر تأمل كنيم بينيم و بجاست كه در آن يماندكي متفاوت 

  

  شناسي روش. 3

  ها گردآوري داده. 1-3

ها  شده و پيكرة آن متشكل از كتاب گردآوري انگليسي و فارسي زبان دو ي اين پژوهش ازها ادهد 
چهار مقاله و  و كتاب يك فارسي براي بخش. حوزة پزشكي است در تخصصي -علمي يها مقاله و

 و شامل دو كتاب  بنابراين، پيكره.شد گرفته نظر و سه مقاله در هم يك كتاب انگليسي بخش براي
 گونة دو بين رو از  در مقالة پيش.ترجمه است نه ها تأليف كتاب انتخاب اين مالك. است  مقالههفت

 حوزه و محدودة پژوهش هم .مورد نظر قرار گرفته است نوشتاري گونة نوشتاري، و گفتاري
  .است بررسي مورد متني فرانقش فقط و است هليديمند  نظام نقشگراي نظرية چارچوب

  

  روش پژوهش. 2-3

 واحد. است شده  انجام17تحليلي-روش توصيفي و به اي كتابخانه صورت به پژوهش اين
 

16.  M. Gomez 

   17. descriptive-analy tic  
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. است »19بند «،)2004 (18متيسن و هليديمند  نظام دستور چارچوب در پژوهش اين در بررسي
ي فارسي و نيز ها مقاله بند از 250 بند از كتاب و 250(هزار بند از متون پزشكي  رو، ازاين
 بخش پايان و آغازگر بند هر در. تفكيك شد) ي انگليسيها مقاله بند از 250 بند از كتاب و 250

دار صورت گرفت و توزيع فراواني  نشان/ نشان بندي بي سپس طبقه. شدند جدا و شناسايي
  . ي در دو زبان مورد مطالعه انجام شدا مقابلهدست آمد و سرانجام بررسي  يك به ره

  

  چارچوب نظري . 4

  مند رد نظاممعرفي رويك. 1-4

 هليدي .كي. اي. ام آن اصلي واضع كه است نقشگرايي يها گونهترين  مهم از يكياين رويكرد 
 در مقايسه با مند نظام رويكرد .نامند مي بنياد نظام يامند  نظام دستور را نقشگرا نظرية اين. است

، )1980و 1978  (21، ديك)1995 و 1990، 1984، 1979 (20رويكردهاي نقشگراي گيون
رويكردهاي . تر است يافته و غيره بسيار قوام) 1991و  1988 ،1987(23 23، هاپر)1987(22كونو

اما رويكرد هليدي . اند24يك شكل نظريه ندارند؛ بلكه فقط رويكرد برده هيچ نقشگراي نام
كه در اين نظريه اعتقاد براين است . آيد شمار مي ي بهزبانعيار  يافته است و يك نظرية تمام سازمان

ر در دستو. مند است  نظام اي از ساختارها نيست؛ بلكه داراي شبكة دستور فقط شامل مجموعه
، بحثِ انتخاب مطرح است؛ چون گوينده براي بيان معناي موردنظرش در هر موقعيت، مند نظام

بنابراين در اين نظريه، زبان منبعي است براي ساختن معنا از . دهد انتخاب خاصي را انجام مي
هاي موجود يكي را انتخاب  اهل زبان در هر لحظه از ميان گزينهبه عبارت ديگر، . يق انتخابطر
هاي مختلف زباني به   چارچوب يادشده در برخورد با صوت.برند  پيش مي كنند و كالم را به مي

 اين  در.محور مجهز است هاي توصيفي معنابنياد و نقش ها و سازكارهاي نظري، و قالب ابزار
 يكديگر با معنا تبادل براي زبان اهل. معناست انتقال شيوة تبيين درجهتها  تحليل اغلب رد،رويك
كار   بهتعامالت انجام و ارتباط ايجاد تجربيات، بيان براي متفاوت موارد در را زبان و دارند تعامل

 و حوادث با يعني -دهد مي رخ زبان از خارج آنچه با بايد دستور چارچوب، اين براساس .برند مي
طور   بهموضوع اين. باشد ارتباط در -هستيمها   آندرگير كه اجتماعي هاي جريان و جهان شرايط
 است،مند  نظام نقشگراي دستور در كليدي يها واژه ترين مهم از كه فرانقش انواع بحث به مستقيم
 ساير كمك نقش كنند تا به  عناصر درون هر فرانقش نقش خاصي را ايفا مي.شود مي مربوط

فرانقش . دست دهد عنوان يك كل از منظر فرانقش مربوط به خود به عناصر بتواند معناي بند را به
 

18
  

18. clause 
20. T. Givon 

21.  S. D ik 
22.
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23
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 با ايجاد انسجام و پيوستـــگي جريان هاي مطرح در اين رويكرد است كه يكي از فرانقش 25متني
م انسجام هاي درستي در بندها داشته باشيم و ه كند تا هم توالي دهي و كمك مي سخن را سازمان

هاي معنايي است كه داراي دو نقش  اين فرانقــش يكي از اليه. بندي كالم را حفظ كنيم و سازمان
. آورند يموجود  ي را بهبخش  پايان-ساخت آغازگرياين دو با هم . بخش است پايانآغازگر و 

آغازگر . ازندشود تا با همديگر پيام را بس عنوان آغازگر با بخش ديگر تركيب مي بخشي از بند به
يابد،  مانده، يعني بخشي كه آغازگر در آن بسط و گسترش مي يباقنقطة عزيمت پيام است و 

  ).Halliday & Matthiessen, 2004: 64(نام دارد  26بخش پايان
اگر آغازگر تجربي .  بند است كه در ساخت تجربي آن نقش دارد آغازگر اولين سازة

اي و  صورتي است كه مشارك يا افزودة حاشيه اين در. شود باشد، آغازگر اصلي محسوب مي
 را در متون بخش پايانيي آمده است كه آغازگر و ها جدولدر ادامه ). Ibid: 69(يا فرايند باشد 

  :   دهد يمپزشكي در فارسي و انگليسي نشان 
 

   در متون پزشكي فارسيبخش  پايانآغازگر و 1جدول 
 

   گلنوئيدةهاي حفر ها يا لبه كناره .شود لبه گلنوئيد پوشيده مينام  توسط يك حلقه غضروف فيبري به

  اين شيار .كند مسير عصب راديال و شريان عمقي بازو را مشخص مي

 بريدگي اسكاپوالر بزرگ .كند حفرات سوپرا اسپيناتوس و اينفرااسپيناتوس را به يكديگر مرتبط مي

 آغازگر بخش پايان

  

  در متون پزشكي انگليسي بخش  پايانآغازگر و 2جدول 
  

The patient 
was administered subcutaneously with 3000000 Iu of interferon alpha 

every day. 

Chronic essential 

hypertension 

is still the most common and major risk factor for developing 
cardiovascular disease. 

However, there 
were significant differences between the two groups in resting HR, resting 

systolic BP, systolic BP peak, HR peak and exercise capacity. 

BP at rest was measured three times with one- minute pause in between. 

بخش پايان آغازگر  

  

  مند داري در رويكرد نظام نشان. 2-4

كار  مرسوم به معناي غير دار به معناي رايج است و برعكس، اصطالح نشان نشان به صطالح بيا
بودن عناصر زباني د كاربر بودن و كمد بسام داري، كم يكي از نكات مهم در تعريف نشان. رود يم
 

25.
Textual  metafunction 

26. 
Rheme 
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ترين حالت را  نشان بسته به اينكه در هر وجهي چه ترتيبي از عناصر بيشترين رخداد و بي. است
در دستور . دار تقسيم كرد نشان و نشان توان آن را به دو نوع بي در جايگاه آغازگر دارد، مي

شود؛ يعني آغازگر  يمطور مستقل تعيين  داري در هر ساخت به ، مقولة نشانمند نظامنقشگراي 
مطابق رويكرد . شود ها و غيره در وجه خاص خود مشخص مي ها، پرسشي نشان در خبري بي

  :نشان در انواع بندهاي زبان انگليسي به شرح زير است هاي تجربي بي زگرهليدي آغا
  

  نشان بيانواع وجه و آغازگرهاي  3جدول 
  

 وجه بند نشان آغازگر تجربي بي

 خبري  نقش فاعل درياسمهاي  گروه

 خيري/ پرسشي بله عالوة فاعل  داري به عامل زمان

 اي واژه پرسشي پرسش واژه سازة حاوي پرسش

  don’tهمراه  حالت نفي بهر تنهايي و د عل بهف •
• Let’sهمراه  تنهايي و در حالت نفي به  بهdon’t  

 امري

 تعجبي  يا قيدي در نقش عناصر تعجبي گروه اسمي 

  

اي  اگر عنصـري غير از آنچه در جدول باالسـت در ابتــــداي بند بيايد، در آن بند چنين سازه
  . (Ibid: 78)دار خواهد بود آغازگر نشان

  

  داري آغازگر در بندهاي خبري نشان. 3-4

پوشاني و انطباق كامل  اي است كه آغازگر با فاعل هم گونه در بندهاي خبري الگوي رايج به
رو   روبه27نشان در اين حالت كه آغازگرِ بند فاعلِ دستوري است، با آغازگر بي. داشته باشد

 تلقي 28دار  از فاعل باشد، آن آغازگر نشاندر بندهاي خبري اگر آغازگر عنصري غير. هستيم
غيره و يا  و today ،suddenly هاي قيدي مثل دار، گروه ترين نوع آغازگر نشان معمول. شود مي

 .شوند و غيره هستند كه افزوده ناميده مي at night ،in the cornerاي مثل  عبارت حرف اضافه
 در "this responsibility" براي مثال، . تاسدارترين نوع آغازگر در بندهاي خبري متمم  نشان

This responsibility we accept whollyدار است  آغازگر نشان(Halliday & Matthiessen, 

مطابق آنچه در باال گفته شد، در بندهاي خبري هرگاه آغازگر با فاعل بند مطابق .  (73 :2004
 . دار خواهد بود صورت آغازگر نشانناميم؛در غير اين  نشان مي باشد، آن آغازگر را بي

 
27

. unmarked theme 
32.

 marked theme 
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 تعجبيداري آغازگر در بندهاي  نشان. 4-4

اين بندها داراي ساخت . اند اي از بندهاي خبري اصل زيرشاخه بندهاي تعجبي يا عاطفي در
تعجبي  در وجه تعجبي، آغازگر يك عنصر استفهامي . بخشي خاصي هستند  پايان-آغازگري

  : ؛ مثال)Ibid: 74(است 

  )مشارك( آغازگر در بند تعجبي 4جدول
  

What a self-opinionated egomaniac that guy is 

 بخش پايان  مشارك/ كننده شركت: نشان آغازگر بي

  

  پرسشيداري آغازگر در بندهاي  نشان. 5-4
نقش اساسي بندهاي پرسشي، پرسيدن سؤال است و طرح پرسش حاكي از آن است كه 

بند پرسشي : اند بندهاي پرسشي داراي دو دستة اصلي.  استصدد يافتن پاسخي پرسشگر در
  .قطبي و بند پرسشي استفهامي

  
   قطبيپرسشيداري آغازگر در بندهاي  نشان .1-5-4

اصل قطبيت پيام مورد سؤال  در بندهاي پرسشي قطبي، مثبت يا منفي بودن، بله يا خير بودن و در
در زبان انگليسي، عامل .  نام دارد29 خودايستادر اين بندها، آغازگر عنصري است كه عامل. است
.  و غيرهis ،isn’t ،do ،don’t، can ،can’tصورت  دهد؛ به داري مثبت يا منفي بودن را نشان مي زمان

  :شود داري در بند قبل از فاعل ظاهر مي نشان عامل زمان هاي پرسشيِ بي بنابراين، در وجه

  )خيري /بله(آغازگر در بند پرسشي قطبي  5 جدول
  

Are they still together? 

 بخش پايان 2آغازگر  1آغازگر 

 

  داري آغازگر در بندهاي پرسشي استفهامي نشان. 2-5-4

ـازگر       . براي گوينده اسـت     كاربرد بندهاي استفهامي گرفتن اطالعات يا شناختن مفهومي          در ايـن بنـدها، آغ
در اين بندها، كلمات پرسـشي  . شود ناميده ميواژه   جويد و پرسش    همان عنصري است كه اطالعات را مي      

 
29

. finite verbal operator 
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 چه افزوده -واژه نقش فاعلي داشته باشد اگر پرسش . شوند   ديده مي  when و   how  ،what  ،whoاغلب مانند   
واژه بخشي از  اي هرگاه پرسش واژه هاي پرسش در ساخت. گيرد  در ابتداي بند قرار مي     -باشد و چه متمم   

  .  (Ibid: 75)دار ن است و در غير اين صورت، نشاننشا آغازگر باشد، آن آغازگر بي
  

  )اي واژه با عناصر پرسش( آغازگر در بندهاي پرسشي  6جدول 
  

Who wants a glass of cold water? 

  
نشان الگوي رايج است؛ زيرا  در هر دو نوع بند پرسشي در زبان انگليسي، انتخاب آغازگر بي

نشان  كار بردن صورت بي بنابراين، گرايش غالب در به. ند استاين الگو ابزار بيان پيام اصلي در ب
  :ي زير آمده استها مثالرود كه در  كار مي دار هم به اما گاهي صورت نشان. است
  

  )خيري/ بله(دار در بند پرسشي قطبي   آغازگر نشان7جدول 
  

On the right is it?  
 بخش پايان دار نآغازگر نشا

  
  ر در بند پرسشي استفهاميدا  آغازگر نشان8جدول 

  

Now, about The Love Song of Alfred J. 
Prufrock, 

what is that poem about? 

 بخش پايان  دار آغازگر نشان

  

  داري آغازگر در بندهاي امري نشان. 3-5-4
خواهيم كاري را انجام دهد، يا از  ي است كه يا از مخاطب ميا گونه پيام اصلي در بندهاي امري به

شود و در   استفاده مي""let’sخواهيم كاري انجام شود؛ يعني از  مي) هر دو(مخاطب و خودمان 
 نقش آغازگر را دارد youاما در نوع اول با اينكه ضمير . نشان است غازگر بيآ "let’s" اين حالت،

صورت  الگوي رايج به. آيد وجود مي دار به ، ساختي نشان)!you keep quietبراي مثال در بند (
keep quiet!كند كه  يمهليدي اشاره . كند نشان را ايفا مي  است و در آن فعل، نقش آغازگر بي

هاي زير آغازگر  نمونه. (Ibid: 76)ها نقش آغازگر را دارد  اند كه فعل در آن ها فقط بندهايي امري
   :دهند در بندهاي امري را نشان مي
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  نشان در بند امري  آغازگر بي9جدول 
  

That Don’t do 

 نشان آغازگر بي بخش پايان

  

  دار در بند امري  آغازگر نشان10جدول 
  

take the office. You 

 دار آغازگر نشان بخش پايان

                                                                                         

  ليسيدر فارسي و انگ) متون پزشكي(ها  تحليل داده. 5
متون پزشكي در فارسي و انگليسي يي آمده كه شامل بندهايي از ها جدول ابتدا در اين قسمت

. دهد يم در اين دو زبان نشان دار را نشان و نشان بييي از آغازگرهاي ها نمونه ها جدولاين . است
 و نشان بيي آغازگرهاآيد كه مربوط به توزيع فراواني و بسامد وقوع  يي ميها جدولپس از آن، 

  . مشخص شده است#بخش با نماد  ها مرز بين آغازگر و پايان در جدول. دار است نشان
  

  فارسي  متون پزشكينشان در بيآغازگرهاي  11جدول 
  

 نقش طبقه بند
.ستومير در سراسر دنيا  علت اصلي مرگ# قلبي و عروقي هاي يماريب  

 مختلفي يها  دستگاهيلةوس  به# فيزيولوژيك بدن مانند تنفس، گوارش و دفع هاي يتعالف
.گيرد يانجام م  

.سازد ي استخواني دراز و خميده است كه بخش قدامي كمربند شانه را م#ترقوه يا كلويكل   
 با كاهش سطح اسيد اوريك سرم باعث كاهش تغييرات هيستولوژيك و # آلوپورنيول

.ود عملكرد كليه شده استبهب  
.است داراي يك تنه و دو انتهاي برجسته پروكسيمال و ديستال # هومروس  

 با اكروميون استخوان اسكاپوال #انتهاي ديستال يا اكروميال يك سوم خارجي كلويكل 
.شود يمفصل م  

.نشده است مشخص # چربي هيپرتروفي شده يها مكانيسم دقيق تأثيرات متابوليك سلول  
 باعث خروج سيستم ايمني بدن # محيطي يها وجود استعداد ژنتيكي و برخورد با استرس

.گردد ي و بروز تظاهرات باليني مها يباد از تعادل و ساخت آنتي  
. تخت و ناهموار است#سطح فوقاني يك سوم خارجي كلويكل   

تظاهرات مختلف و درگيري اعضا يك بيماري با   #) SLE (لوپوس ارتيماتوز سيستميك
  .ه كليه، سيستم عصبي مركزي، عروق، مفاصل و پوست استلمختلف بدن ازجم

:گروه اسمي  
 اسم خاص
 يا عام

 فاعل
آغازگر 

نشان بي  
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  متون پزشكي انگليسينشان در  بيآغازگرهاي  12جدول 
 

 بند طبقه نقش

This # includes the vasculature, the nerves, the bones, the muscles. 

We # can allow the baseline hazard to take a parametric form such as 
weibull , Gompertz, Exponential and lognormal etc. 

:گروه اسمي  

 ضمير

It # usually spreads to lungs, bone and lymph nodes. 

Veins # are more abundant than arteries. 

Ultrasonography of the body # is widely used for all aspects of 
medicine. 

Muller- mattheis # described the case of a 47- year- old woman with 

RCC and an intraoral soft tissue metastatic lesion. 

Regional anatomy (topographical anatomy) # considers the 
organization of the human body as major parts or segments. 

CT scan # revealed a large lytic lesion in the maxilla along with a 
25mm lymphadenopathy in left pulmonary hilar region. 

آغازگر 
نشان بي  فاعل 

:گروه اسمي  
 اسم خاص
 يا عام

All the patients # were diagnosed by endoscopy and biopsies. 

  
  ) پررنگ شده استها فاعل(فارسي   متون پزشكيدردار  آغازگرهاي نشان 13 جدول

  

 نقش طبقه بند

.در بيماران لوپوسي انجام شدمطالعات زيادي  #بعدها   گروه قيدي 

. در بيماران كاهش يافته است بروز نفروپاتي# جديد يها با درمان  

سازي مجدد و فاكتورهاي   بر شناخت بيولوژي ميلين زيادييها تالش #براي درك علل اين شكست 
  .يند متمركز شده استا اين فرةكنند سلولي تنظيم مولكولي و بين

.شود يديده مفرورفتگي كوچكي به نام حفره كورونوئيد  #در باالي قسمت قدامي تروكله آ   
 #  نقص داشتندNRG1 كه در ژن اي يه اولهاي ينشده از جن ا عصبي جديها در طناب

  .كنند ي رشد مهاي كمي اليگودنروسيت
 c ساعت نگهداري سرم در 12 خون بيماران سانتريفوژ شده و پس از حداكثر #براي اين اندازه گيري 

  .شد ي به آزمايشگاه فرستاده م200

.پزشكي در تمام بيماران انجام شد  مشاوره چشم#پاتي جهت بررسي رتينوپاتي ديابتي و اثبات نفرو  

.شود يديده م كورونوئيد ة فرورفتگي كوچكي به نام حفر#در باالي قسمت قدامي تروكله آ   

گروه حرف 
يا اضافه  

 افزوده

.داد ي زن سالم با تشابه سني تشكيل م40 تعداد #گروه كنترل را   
:گروه اسمي  
 اسم خاص
 يا عام

 متمم

آغازگر 
دار نشان   
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  ) پررنگ شده استها فاعل(انگليسي   متون پزشكيدردار  آغازگرهاي نشان 14جدول 
  

 بند طبقه نقش

Nowadays # several studies have indicated the positive effects 
of physical training in some of the physical, physiological, 
psychological parameters and quality of life of mi patients 

Almost immediately after entering # all the presynaptic 

sympathetic fibers leave the anterior rami of these spinal 
nerves. 

 گروه قيدي

During the last 30 years # a major breakthrough occurred in 
our thinking regarding the role of physical activity in patients 

with cardiovascular disease. 

For some patients # it is necessary to inject contrast agents 
directly into arteries or veins. 

In transverse sections of the spinal cord # the gray matter 
appears roughly as an H-shaped area embedded in a matrix of 

white matter. 

From clinical studied of lesions of the posterior roots or spinal 
nerves # dermatome maps have been devised to indicate the 

typical pattern of innervation of the skin by specific spinal 
nerves. 

In patients with blood pressure (BP) more than 180/100 mm Hg 
# the risk of developing coronary heart disease is about 5 folds 

higher than those with BP less than 120/80 mm Hg. 

آغازگر 
دار نشان   افزوده 

 گروه
يا اضافهحرف   

For some years # physical rehabilitation is also undertaken in 
patients with MI regardless of its etiology. 

 
 در متون پزشكي فارسي و نشان بي/ دار  توزيع فراواني و درصد وقوع آغازگر نشان15جدول 

  انگليسي
  

 فارسي انگليسي
 فراواني درصد فراواني درصد

داري نشان  

 

8/10%  54 6/17% دار آغازگر نشان 88   

2/89%  446 4/82% نشان بيآغازگر  412   

100%  500 100%  مجموع 500 
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نشان در متون پزشكي به تفكيك دو زبان  بي/ دار  توزيع فراواني و درصد وقوع آغازگر نشان16جدول 
  فارسي و انگليسي و نيز كتاب و مقاله

  

 فارسي انگليسي

 كتاب مقاله كتاب مقاله

 فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني درصد
داري نشان  

14%  35 6/7%  19 8/18%  47 4/16% دار آغازگر نشان 41   

86%  214 4/92%  231 2/81%  203 6/83% نشان بيآغازگر  209   

100%  250 100%  250 100%  250 100%  مجموع 250 

  

  نتايج و بحث. 6
  :دهند يمي شمارة پانزده و شانزده نتايج زير را نشان ها جدول

نشان هستند؛   بي درصد4/82دار و   از آغازگرها نشان درصد6/17در زبان فارسي 
نشان   بي درصد2/89ودار  از آغازگرها نشان درصد 8/10درحالي كه در زبان انگليسي 

نشان بيشتر از  يك از دو زبان فارسي و انگليسي ميزان كاربرد آغازگر بي ردر ه. هستند
درصد . اند  كردهطور مشابه عمل بهباره  بنابراين، فارسي و انگليسي در اين. دار است نشان

. است)  درصد8/10(انگليسي بيش از )  درصد6/17(دار در فارسي  وقوع آغازگرهاي نشان
) آناتومي استخوان و مفاصل( از آغازگرها در كتاب پزشكي فارسي  درصد4/16همچنين، 

 Gray’s Anatomy(كتاب پزشكي انگليسي  درصد در 6/7كه فقط   دار هستند؛ درحالي نشان

For Students( 14ي پزشكي فارسي و ها مقاله از آغازگرها در  درصد8/18 .دار هستند نشان 
يك از دو زبان فارسي و انگليسي،  ردر ه. دارند نشان ي پزشكي انگليسيها مقاله در درصد

اين مورد هم وجه شباهت ديگري . شود يم بيشتر از كتاب ديده ها مقالهدار در  آغازگرِ نشان
 .دهد يمنشان را در اين دو زبان 

دار  شويم كاربرد آغازگرهاي نشان يمكنيم، متوجه  يم توجه ها دادهوقتي به نتايج تحليل 
شـود كه در  هاي زباني مربوط مي  اين اختــالف به تفاوت. استانگليسيفارسي بيش از در 

رسي اين ويژگي در فا. سو زبان فارسي زباني ضميرانداز است از يك. پردازيم ادامه به آن مي
/ شود و به آن معناست كه امكان حذف نهاد يمويژه در فرم گفتاري ديده  معمول است و به

اما چنين حذفي برخالف نتيجة . ي فعلي وجود داردها شناسهدليل  فاعل يا ضمير فاعلي به
. شود دار در فارسي نمي دار يا آغازگر نشان باعث توليد بند نشان) 1381(پژوهش كاووسي 
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  . كنند يممتفاوت عمل باره  شود و دو زبان در اين ينمر زبان انگليسي ديده اين ويژگي د
فاعل، فعل و مفعول در آن .  دارد30نسبت ثابت از سوي ديگر، زبان انگليسي آرايش واژگانيِ به

جايي ندارند و هرگونه   هاي بندهاي آن اغلب امكان جابه نسبت ثابت است و عناصر و سازه به
اما فارسي برخالف انگليسي زباني است كه داراي آرايش . روست دوديت روبهجايي با مح  جابه
جا   حدودي جابه توانند تا ها و عناصر در بندهاي فارسي مي نسبت آزاد است و سازه ايِ به سازه
سـازد كه اين آرايش واژگاني را براساس  يشوران را قادر ميگوها  جايي سازه  امكان جابه. شوند

وجود  دار به ها رايجي ضرورتاً آغازگر نشان جايي  چنيـن جابه.  خود انتخاب كنـــنداهداف ارتباطي
ازنظر جايگاه فاعل، اين دو .  استSVO و در انگليسي SOVدر فارسي ترتيب واژگاني . آورد نمي

 هايي مانند اما سازه. آورند وجود مي نشان را در اين جايگاه به اند و هر دو آغازگر بي زبان يكسان
PP) اي گروه حرف اضافه ( وAdv P) با نقش افزوده كه در فارسي پيـــشايند ) گروه قيدي
  . كنند يمهاي مشابه انگليسي متفاوت عمل  داري نسبت به سازه شوند، در مقولة نشان مي

دار در  بينيم كه بندهاي نشان يمكنيم،  يم را تحليل ها دادهمند  وقتي براساس نظرية نظام
اما واقعيت آن است كه بخش اعظم اين بندها در جايگاه فاعل داراي . ز انگليسي استفارسي بيش ا
وجود اين عناصر در جايگاه فاعل معمول و مرسوم است و ازنظر اهل زبان، . افزوده هستند

راحتي اين موضوع را تأييد كرده و  يشوران بهگواي كه شم زباني  گونه آيند؛ به نظر مي نشان به بي
  :  و شواهدي از متون پزشكي آمده استها نمونهدر ادامه، . پنداشته است نشان   بيها را آن

 

  اي و بند داراي فاعل طوالني آغازگر در نقش عنصر حاشيه 17جدول 
 

 در ايجاد

  نفروپاتي ديابتي
 حساسيت ژنتيكي، سن، پرفشاري خون، كنترل ناكافي قند، نژاد، چاقي و كشيدن سيگار

  .نقش دارد

 ران هردودر بيما

  گروه
، ALT ،AST ،FBSكرم، اسيداوريك سرم، k ، (Cr)، كرتينين CBC،BUN هاي آزمايش

  . انجام شد ساعته24 ادرار Crو حجم، پروتئين و (U/ A) آناليز ادراري 

 در بيماران هردو

  گروه
  گيرنده انژيوتاسينة و مهاركنندACE ةداروهاي ضد فشار خون و داروهاي مهاركنند

)ARB(با همان دوز انجام شد روال و  طبق.  
 بخش پايان آغازگر

  

  

  

 
30

.  Fixed Word Order 
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  شده با بند موصولي اي طوالني  آغازگر در نقش عنصر حاشيه18جدول 
 

كه در تايوان بر روي [اي  در مطالعه
  ] انجام شد2بيماران با ديابت تيپ 

  . ارتباط مستقيم با ميزان دفع آلبومين ادرار داشتسطح اسيد اوريك سرم

 بخش ايانپ آغازگر

  
  هاي آن  معنايي بين فاعل و سازه-اي و وجود پيوستگي نحوي آغازگر در نقش عنصر حاشيه 19جدول 

 

  .شود ها تقسيم مي به سه بخش سر و گردن، تنه و اندامبدن     آناتوميةدر مطالع

 بخش پايان غازگرآ

  
اني كه فاعل طوالني شود، توان به اين نكته پي برد كه در فارسي زم يم ها با تأمل در اين مثال

تر است؛ زيرا اگر فاعل در  نشان دهد و در اين حالت بي اي در بند مي جاي خود را به عنصـر حاشيه
خواننده تمايل ندارد / آيد؛ زيرا شنونده نظر مي دارتر به عبارتي نشان تر و به ابتدا ظاهر شود، خاص

 ):بخش ندهندة مرز بين آغازگر و پايا ننشا: # (منتظر بماند

كرم، اسيداوريك k، (Cr)، كرتينين  CBC،BUN هاي  آزمايش#گروه و در بيماران هرد. 1
 ساعته انجام 24 ادرار Crو حجم، پروتئين و (U/ A) آناليز ادراري   AST ،FBS ،ALTسرم، 

 .شد

 : همين بند خبري با انطباق فاعل و آغازگر بازنويسي شده است

، ALT ،AST ،FBSكرم، اسيداوريك سرم، k، (Cr)ين ، كرتين CBC،BUNهاي   آزمايش-
در بيماران هر دو گروه  # ساعته 24 ادرار Cr و حجم، پروتئين و (U/ A)آناليز ادراري 

  .انجام شد
نظر  دار به معمول و نشان روشن است كه اين بند براي گويشوران زبان فارسي ثقيل است و نا

  .آيد يم
  .شود ها تقسيم مي اندام  سه بخش سر و گردن، تنه وبه بدن  #  آناتوميةدر مطالع. 2

  .شود ها تقسيم مي اندام  به سه بخش سر و گردن، تنه و   آناتوميةدر مطالع # بدن -
ها و يا  داراي يكي از ويژگي) هاي باال مانند بندهاي موجود در جدول(چنين بندهايي 

  :شرايط زيرند
  .ها اغلب طوالني است فاعل آن. 1
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  .طوالني شده است) بند موصولي(اي در جايگاه آغازگر با عبارت توصيفي  حاشيهعنصر . 2
  . معنايي وجود دارد/ بين فاعل و سازة مرتبط با آن پيوستگي نحوي. 3

 -اي هستند  كه عنصـــر حاشيه-دار عنوان آغازگر نشان شده به بسياري از آغازگرهاي محاسبه
داري براساس نظرية هليدي، ترتيب و  الك تشخيص نشانچند م بنابراين هر. اين وضعيت را دارند

معناي  لزوماً به   ها  يا تغيير آرايش سازه  ها  جايي سازه  ست، در زبان فارسي جابه ها آرايش سازه
هاي  گروه( است  شده  پيشايند ها افزوده ازنظر اهل زبان، بندهايي كه در آن. داري بند نيست نشان

داري نسبي كمتري دارند؛  رسند و يا درجة نشان نظر نمي دار به چندان نشان، )اي قيدي و حرف اضافه
ي فارسي براساس وجه ها دادهبررسي . اي مطلق نيست و براي آن طيف قائليم داري مقوله زيرا نشان

در متون .  گوياي واقعيت زباني زبان فارسي نيست-كند يم معرفي مند نظامگونه كه دستور  ن آ-بند
توان گفت آغازگر  يمحال . شده اين شرايط را داشتند ي تعداد زيادي از بندهاي تحليلپزشكي فارس

براساس . شود نشان در بندهاي خبري فارسي فقط به وجود فاعل در جايگاه فاعلي محدود نمي بي
  :نشان در متون علمي فارسي نشان داد بندي زير را براي آغازگرهاي بي توان دسته اين، مي
  

 

  فارسي ) پزشكي(متون علمي در ) خبري(نشان با توجه به وجه  زگر بيآغا 1شكل 
 

نگليسي  نشان در بندهاي خبري ا ، آغازگر بيمند نظامحالي است كه مطابقِ رويكرد  اين در
گونه بندها و آغازگر  بنابراين، بهتر است اين. به وجود فاعل در جايگاه آغازگر محدود است

. نشان تلقي و محاسبه كنيم داري كمتر و يا بي درجة نشانها داراي  ها را در پژوهش آن
ويژه  به( ويژه است و در زبان فارسي -داري آغازگر، زبان طور كه مشخص است نشان همان

. شود گونه كه انگليسي با نظرية هليدي انطباق دارد، مطابقتي ديده نمي نآ) در بندهاي خبري
در عين حال، تحليل . كند الً از نظريه پيروي نميكامباره  به سخن ديگر، زبان فارسي در اين

ي پزشكيِ دو زبانِ مورد مطالعه عوامل ديگري را نشان ها مقاله در بخش كتاب و ها داده
  :شود يمدر زير به اين موارد اشاره . داري آغازگر مؤثرند دهد كه بر نشان يم
اين .  متن مرتبط استانتخاب الگوهاي آغازگر با سبك): قلم خاص نويسنده(سبك متن . 1
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در اين مقاله، نتايج برگرفته . گذارند يمي نوشتاري بر متن تأثير ها سبكبدان معناست كه 
دهد هر نويسنده  ي آناتومي فارسي و انگليسي متفاوت بود و اين امر نشان ميها كتاباز 

 .ي دارندتر سادهنسبت يكسان و   ساختار بهها مقالهاما . سبك خاص خود را در نوشتن دارد

دار   آغازگر نشان-ها مقاله نسبت به -ها كتابدر اين پژوهش، در ): كتاب، مقاله و غيره(فرم نوشتار . 2
 .داري مؤثرند ي نوشتاري بر مقولة نشانها فرمكمتري ديده شد و اين امر گوياي آن است كه 

 . گيرد يمتن قرار عنوان واحدي از متن تحت تأثير كل م هر بند به: ارتباط بين بند و متن. 3

دليل  بينيم كه بعضي از عناصر زباني به يمشده توجه كنيم،  اگر به بندهاي تحليل: تأكيد. 4
آناتومي استخوان و براي مثال، در كتاب . اند شدهجا   تأكيد بر يك ويژگي خاص جابه

 گيرد؛ يم براي توصيف يا تعريف عضوي از بدن، جايگاه آن در كانون توجه قرار مفاصل
» در باالي قسمت قدامي تروكله آ«مثال جدول شمارة شش . شود يمبنابراين در ابتدا ذكر 

         .دهد يماين مورد را نشان 

 در زبان for some patientsيي مانند ها سازهدر اين مقاله، . عامل ديگر تقابل است: تقابل. 5
) 1996(طور كه الك  همان). 7دول ج (اند رفتهكار   بهfor all Patientsانگليسي در تقابل با 

 .  شود يممعتقد است، براي بيان تقابل يا تضاد در بند از مبتداسازي استفاده 

با توجه به اينكه در مقالة حاضر ژانر پزشكي مورد ): هنري، پزشكي و غيره(ژانر متن . 6
بررسي ) هادبي، آموزشي و غير(هاي قبلي ژانرهاي ديگري  مطالعه قرار گرفته و در پژوهش

  .توان عامل مؤثري دانست شده و نتايج متغير بوده است، نوع ژانر را مي
  

  گيري نتيجه. 7
 در زبان فارسي و انگليسي بررسي مند نظاماساس دستور رداري را ب اين پژوهش مقولة نشان

ويژه  با توجه به اينكه مسئلة پژوهش، تحليل چگونگي كاربرد آغازگر و به. كرده است
ي آن در متون علمي پزشكي و تأثير اين موضوع بر ترجمه، آموزش زبان و دار نشان
توان مدعي شد كه اين مقاله از  يمهاي پژوهش  پذيري متن بود؛ با استناد به يافته درك

دهد  نتايج نشان مي. دهد دست مي داري آن تحليل روشني به چگونگي كاربرد آغازگر و نشان
داري، فارسي را   هستند كه در مقولة نشاناي ي دو ويژگيآرايش واژگاني ثابت و ضميرانداز

اين دو ويژگي تأييد بارة  به اين ترتيب، فرضية اصلي پژوهش در. كنند يماز انگليسي متمايز 
 آغازگر با بسامد وقوع باال در جايگاهاي  يهحاشي ها افزوده در متون پزشكي فارسي .شود مي

ي متفاوتي در ا سازهفارسي در متون پزشكي از آرايش ظاهر بندهاي زبان   و بهشوند يمواقع 
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يي هستند، معموالً يكي ها افزودهبندهايي كه داراي چنين . مقايسه با زبان انگليسي برخوردارند
اي با بندي  يهحاشعنصر . 2. ها بسيار طوالني است فاعل آن. 1: از اين شرايط را دارند

ي مرتبط آن پيوستگي ها سازهبين فاعل و . 3 .موصولي در جايگاه آغازگر، طوالني شده است
  . شود يممعنايي ديده / نحوي

ي زباني است؛ تا آنجا ها تفاوت تأثير ي نسبي است و نه مطلق و تحت ا مقولهداري آغازگر  نشان
كامالً از نظرية   مقوله توان گفت زبان فارسي در اين يماكنون .  ويژه دانست-توان آن را زبان يمكه 

آغازگر در فارسي و انگليسي به عوامل داري  بر آن، نشان عالوه. كند ينمهليدي پيروي  نقشگراي
، ارتباط بين بند و )كتاب، مقاله و غيره(، فرم نوشتار )قلم خاص نويسنده( ديگري مانند سبك متن

ر  آنجايي كه عوامل يادشده در فارسي و انگليسي ب از.متن، تأكيد، تقابل و ژانر متن بستگي دارد
اما . ها را وجوه اشتراك اين دو زبان در اين حوزه دانست توان آن يمداري آغازگر مؤثرند،  نشان
ي  ها تفاوت. داري اشاره دارد به وجوه افتراق در نشان) ساختار فارسي و انگليسي(ي زباني ها تفاوت

فرهنگي، تفكر و در دو زبان فارسي و انگليسي با نوع نگرش  داري آغازگر  موجود در كاربرد نشان
يشوران فارسي و انگليسي داراي گو. بستگي خاصي دارد گويان اين دو زبان هم بيني سخن جهان
ها داراي دو فرهنگ زباني متفاوت و دو ديدگاه متفاوت به جهان  آن. بيني خاص خود هستند جهان

  .ي ساختاري زبانشان اثرگذار است ها ها بر ويژگي هستند و نوع نگرش فرهنگي آن
  

  ها نوشت پي. 8
1. markedness 
2. theme  
3. systemic functional grammar 
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  منابع. 9

 مند منظااستــعاره در زبان فارسي از منظــر نظرية نقشگراي ).  1386(افتــخاري، روزبه  •

 .تهران. دانشگاه عالمه طباطبايي. نامة كارشناسي ارشد پايان. هلـيدي

بررسي «). 1389(حيدري  بهادري، زهرا، مهرداد بهمنش، محمدعلي صحراييان و مونس •

 با بيماري مالتيپل PTPRZ1 از ژن rs2693657 و rs13241278هاي  مورفيسم ارتباط پلي

  . 347-342صص. 3ش. 12س. ياخته پزشكي فصلنامة. »اسكلروزيس در جمعيت ايران

از ) آموزش زبان فارسي(بررسي مجموعة فارسي بياموزيم ).  1385(تبريزمنش، معصومه  •

.  هليديمند نظاممنظر فرانقش تجربي براساس چارچوب نظري دسـتور نقشگراي 

 .تهران. دانشــگاه شهيـد بهشتي. نامة كارشـناسي ارشد پايان

پايه رســاختمان بند در زبان فارسي بتوصيف و تحلـيل ).  1383(نژاد، محمدرضا  پهلوان •

   .دانشگاه فردوسي مشهد. رسالة دكتري. هليدي مند نظام  نقشگراينظريه

داري در ساخت متني   هليدي و مفهوم نشاندستـور نقشگراي«). 1379(جان، عليـرضا  خان •

 -264صص. نشر آويج: هران ت.يشناس زبانپنجمين كنفرانس  يها مقاله مجموعهدر » زبان

283.  

آمــوزان پايــة اول دبــسـتان  توصــيف گفتــار دانــش ). 1388(دســتجردي كــاظمي، مهــدي  •
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پژوهـشگاه علـوم انـساني و      . رسـالة دكتـري   .  هليـدي  منـد   نظـام  اسـاس نظرية نقشگراي  رب

  .تهران. مطالعات فرهنگي

راد  م و محمد قاسميزاده، افشين نجاتي افخ  بهزاد نارويي، عبدالصمد شيخ.ذاكري، زهرا •

فصلنامة . »لوپوس با افراد سالم مقايسة سطح پروالكتين سرم در بيماران مبتال به«). 1389(

  .131- 125صص. 2ش. 14س.  پژوهشي بهبود-علمي

. ها در زبان فارسي معاصر نماهاي گفتمان و كاركرد آن نقش ). 1381(ذوقـدارمقـدم، رضـا  •

  .دانشگاه اصفهان. رســالة دكتري

ي فارسي ها كتابمتني در درون  انواع ابزارهاي انسجام درون ). 1380(اكبر . راعي دهقي •

دانشگاه عالمه . نامة كارشناسي ارشد  پايان.ها آنپاية اول، دوم، سوم ابتدايي و بسامد 

  .تهران. طباطبايي

رشدي بنام، مهرداد، معصومه صادقي، حميد صانعي، رضاف مشايخي، شهرام طاهري، امير  •

پور، فريبا  زادگان، آرش رمضاني، محمدرضا اخباري، ايرج جعفري عطاپور نضال صراف

هاي  هاي شيميايي سرمي سلول تعداد و واسطه. بررسي اندازه«). 1389( ملكي و رضا مددي 

. 107ش. 28س. مجلة دانشكدة پزشكي اصفهان. »چربي در بيماران ايسكميك قلبي

 .230-225صص

از ) آموزش زبان فارسي(بررسي مجموعه فارسي بياموزيم .  )1385(رضاخاني، فرشته  •

 . هليديمند نظام اساس چارچوب نظري دستور نقشگرايرمنظر فرانقش بينافردي ب

  .تهران. دانشـگاه شهيـد بهشتي. نامة كارشناســي ارشـد پايان

ي نقشگراي ناسـش زبانبررسي شـعر كودك از منظـر ). 1385(شـاهرخي شـهـركي، مريم  •

  .تهران. دانشگاه شهيد بهشتي. كارشناسي ارشد نامة پايان. هليدي

 و زبان  New interchange 3ي آموزشيها كتاب بررسي ). 1384(الدين  زاده، محي شريف •

نامة كارشناسي  پايان.  هليدياساس دستور نقشگرايرانگليسي دو تا پيش دانشگاهي ب

  .تهران. دانشگاه شهيد بهشتي. ارشد

كارشناسي  نامة پايان. مبتداسازي در فارسي با نگاهي نقشگرا).  1378(ن شهيدي، نوشي •
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  .تهران. دانشگاه عالمه طباطبايي. ارشد

. نامة كارشناسي ارشد پايان. بررسي نقش بينافردي در زبان فارسي). 1379(صافي، احمد  •

 .شيراز. دانشگاه شيراز

 چارچوب در) ســمت سازمان (انســـاني عـلوم يها كتاببررسـي ). 1388(عاليي، مريم  •

.  رسالة دكتري.بينافردي و متني فرانقش منظر از هليدي نقشگراي مـند نظام دسـتور

  .تهران. دانشگاه تربيت مدرس

ي آموزش زبان فارســي از ها تابـكبررسي دو مجـموعه از ). 1383(مهــر، مهــرخ  غفاري •

  .تهران .دانشگاه شهيد بهشتي. ي ارشدنامة كارشناس پايان. ديدگـاه نظرية نقشگراي هليدي

نامة  پايان.  معنايي افعال زبان فارسي-بندي نحوي طبقه).  1379(السادات  غياثيان، مريم •

  .تهران. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. كارشنـاسي ارشـد

كرد گرايانة آغازگر از منظر روي و تحلـيل نقـش توصـيف ). 1387(نيـا، فرزين  فهيــم •

پژوهشگاه . رسالة دكتري. آموزان دبستان ي فارسي و انشاهاي دانشها كتابهلـيدي در 

  .تهران. علوم انساني و مطالعات فرهنگي

:  خبري در فارسي و اهميت آن در انسجام متن-ساخت مبتدا. )1381(نژاد، سهيال  كاووسي •
 . تهران.دانشگاه تهران. رسالة دكتري. نقشگرانگرشي 

. دانشگاه تهران .رسالة دكتري. يشناس زباننقد شعر معاصر از ديدگاه ). 1376 (موذن، مريم •

  .تهران

). 1389(مؤمني، علي، شهرزاد شهيدي، شيوا صيرفيان، شهرام طاهري و سليمان خيري  •

 مجلة.  »بررسي اثر آلوپورينول در كاهش پروتينوري در بيماران مبتال به نفروپاتي ديابتي«
  .277 -271صص. 107ش. 28س. اندانشكدة پزشكي اصفه

.  هليديمند نظام اساس چارچوب نقشگرايربررسي نظام وجه ب). 1383( ميراحمدي، فرزاد •

  .تهران. دانشگاه شهيد بهشتي. نامة كارشناسي ارشد پايان

آناتومي استخوان و مفاصل با اصطالحات ).  1387(نگهدار، فرخ و سولماز مجيدزاده  •

  .نور دانش: تهران .آناتومي
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