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چکیده
در این پژوهش ،تالش بر این بودهاست تا بـا بـهکـارگیری بخشـی از آمـوزههـای زبـانشناسـی
نقشگرا ،زبان ارزیابی در دو زبان فارسی و انگلیسی بررسیشـود .در نظریـة نقشـگرای هلیـدی،
یکی از عواملی که سبب پیوند جملههای متن میشود ،مقایسـه اسـت .در ایـن مقالـه ،الگوهـای
دستوری و واژگانی اسـتفادهشـده در ارجـاع مقایسـهای در دو زبـان فارسـی و انگلیسـی تعیـین
هویت و با هم تطبیق دادهشدهاست .تعیین این الگوها که نقش کالمـی ارزیـابی و مقایسـه را در
فرایند درک دارند ،به خواننده این امکان را میدهد تا مفهوم ارزیابی در متن را شناساییکنـد و
چهارچوبی از مقایسه و ارزیابی از متن را در ذهن خود تشـکیلدهـد .روش تحقیـق بـهصـورت
توصــیفی – تحلیلــی اســت .دادههــای تحقیــق از مجــالت هنــری و ادبــی گــردآوریشــدهانــد و
چارچوب نظری تحقیق ،دستور نقشگرایی هلیدی است .در این پژوهش مشخصگردید که هـر
دو زبان در کاربرد الگوهای ساختاری صفت برتر و برترین ،شـباهت ،جملـهوارة قیـدی مقـدار،
جملهوارة تصحیح و تجمع صفتی و واژگانی برای اهداف ارزیابی مشترک هستند.
واژهها

کلید  :زبان ارزیابی ،انسجام ،ارجاع مقایسهای ،هلیدی ،نقشگرایی.
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 -1مقدما
ارزیابی و مقایسه ،بهطور واضح در توصیف موضوعات گوناگون نقش مهمـی را ایفـا
میکند .در قیاس بهطور کلی ویژگیهای دو چیز کنـار یکـدیگر گذاشـته و بـا هـم مقایسـه
میشود؛ بنابراین ،قیاس دست کم دو طرف دارد و قیاس یک چیز با خـود بـیمعنـی اسـت.
نکته قابل ذکر اینکه وقتی دو چیـز را بـاهم مقایسـهمـیکنـیم ،درواقـع ،پیونـدی بـین آن دو
برقرار میشود .انسجام ،یکی از انواع پیوندهایی است کـه سـبب ارتبـاط (در سـطح آوایـی،
معنایی ،نحوی و منطقی) جملههای متن با یکدیگر میشـود .انسـجام در هریـک از سـطوح
زبانی ،ابزارهای خاص خود را دارد .در این نظریه که هلیدی مبدع آن است ،عوامل انسجام
عبــارت اســت از :ارجــاع ،حــذف ،جــایگزینی ،ربـط و انســجام واژگــانی اســت .در نظریــة
نقشگرای هلیدی ،یکی از عواملی که سبب پیوند جملههـای مـتن مـیشـود ،مقایسـه اسـت.
رادیقری ،معتقداست که ارزیابی یک اصطالح پوششی است برای بیان نگـرش نویسـنده یـا
گوینده درباره موضوعاتی که دربارهاش بحث میکند .هـر پـارهگفتـار مـیتوانـد بـهعنـوان
حقیقت ارزیاب بیان شود .در ایـن مقالـه ،بـه بررسـی و تعیـین هویـت الگوهـای دسـتوری و
واژگانی استفاده شده در ارجاع مقایسهای پرداختهشدهاست .روش تحقیـق ایـن پـژوهش بـه
صورت توصیفی -تحلیلی است .بعد از مطالعه و بررسی،کلیة واژگان و الگوهـای دسـتوری
عبارتهای مقایسهای ،استخراج و فهرستبندی شدهاست.
 -1-1بیان مسئلا
نقد و ارزیابی ادبی و آثار هنری ،دسـتکـم در حـوزه تحلیـل محتـوا کـه بخشـی از آن
ساختاری است ،نیازمند ابزار خاص زبانی است .شناخت این ابـزار و بررسـی اجـزای آن در
زبان فارسی و انگلیسی و مقایسة آن در دو زبان ،موضـوع ایـن مقالـه اسـت .نگارنـدگان بـا
بررســی روشهــای ارزیــابی در دو زبــان فارســی و انگلیســی ،براســاس نظریــة نقشــگرا ،بــه
استخراج الگوهای دستوری و واژگانی ارزیابی پرداختهاند و سپس ،با بررسـی تطبیقـی ایـن
الگوهـا در دو زبــان فارســی و انگلیســی ،وجــوه خـاص و مشــترک در ایــن زمینــه مشـخص
شدهاست .در بررسی زبان ارزیابی ،اهداف زیر دنبال میشود:
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 -1بررسی عوامل ارجاع مقایسهای در زبان ارزیابی؛
 -2دستیابی به مالکهای الگوهای زبان ارزیابی در زبانهای فارسی و انگلیسی.
 -2-1ضرورت و اهمی

تحقیق

امروزه با افزایش ارتباطات رسانهای و فرهنگی ،بررسیهای تطبیقـی و مقابلـهای ادبـی و
هنری گستردگی فراوانی پیداکرده و به رشتهای مجرا تبدیل شدهاست و ادیبـان ،مترجمـان،
منتقدان ادبی و زبانشناسان ،از فعاالن این حوزه به شمار میروند .با توجه به میرا سـترگ
ادبی و هنری زبان فارسی و لزوم انتقال و ترجمة آن به زبانهای دیگر و از جملـه انگلیسـی،
آشنایی با زبان ارزیابی ،امری ضروری در این حوزه است .با توجه به تحقیقات بسیار اندک
در مورد زبان ارزیابی ،دستاوردها و نتایج این پژوهش میتوانـد مـورد اسـتفادة متخصصـان
این حوزه قرارگیرد و آغاز راهی برای پژوهشگران بعدی باشد.
 -3-1پیشینة تحقیق
 -1-3-1پیشینة تحقیق در زبان فارسی
درخصوص زبان ارزیابی و تعیین هویت الگوهای دسـتوری و واژگـانی زبـان فارسـی و
تطبیق آن با زبان انگلیسی  ،تـاکنون هـیچگونـه پـژوهش مسـتقلی در زبـان فارسـی صـورت
نگرفته است و تنها در پایان نامة دکترای آقـای «علـی همتـی» ،بـا موضـوع «سـاخت معـانی
ارزیابی در مقاالت ( انشاهای ) استداللی توسط دانشجویان ایرانـی رشـتة زبـان انگلیسـی بـا
پیشینههای زبانی فارسی ،کردی و عربـی :مقایسـههـای عـالی و ضـعیف» در سـال  1393بـه
برخی مسائل کلی در این زمینه اشاره شدهاست.
 -2-3-1پیشینة تحقیق در زبان انگلیسی
در قـرن حاضــر ،تحقیقــات زیــادی در زمینــة زبـان ارزیــابی بــهصــورت کتــاب ،مقالــه و
پایاننامه صورتگرفتهاست که به که به برخی از این موارد اشاره میشود:
 هانستون ( ،)1994ارزیابی و سازماندهی در یک نمونه گفتمان نوشتاری آکادمیک. جی.تامپسون (  :)2000ارزیابی در متن. سینکلر ( ،)2000دستور محلی ارزیابی. -بوندی و مارانن ( ،) 2003موضوع ویژه در ارزیابی.
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 جی.کی.مارتین و پی.آر.آر .وایت ( ،)2005زبان ارزیابی. -2بحث
تحلیلگفتمان از جمله شیوههای بررسی متن است که در طول حیات خود ،ابزار و
روشهایش را گسترش داده و عمق بخشیدهاست .تحلیلگفتمان ،فعالیتی بین رشتهای است
که حاصل مساعی مشترک رشتههای مختلف علوم انسانی و اجتماعی است لیکن
زبانشناسی در همة این فعالیتها نقش محوری دارد .در دهة حاضر ،بیشترین مطالعات
زبان و زبانشناسی که معطوف به تجزیه و تحلیل کالم بوده و با آن همهدف
گردیدهاست ،مطالعة کاربرد عینی زبان در ارتباط بین انسانهاست .از جمله مباحثی که در
تجزیه و تحلیل کالم یا سخنکاوی مطرحاست ،بحث پیوستگی و همبستگی متن است که
به مطالعة عملکرد عناصر درون زبانی و برون زبانی در مراودات بین انسانها یا تأثیر نحوة
ساختمان متن و همینطور بافت اجتماعی متن در تبلور نقش و معنای آن میپردازد.
تحلیلگفتمان انتقادی و نقد زبانشناختی ،از طریق مطالعات تحلیل متون ادبی،
سبکشناسی و نقد ادبی با ادبیات مرتبط است .تحلیلگران گفتمان انتقادی بر این باورند
که متون ادبی نیز مانند سایر متون ،در خدمت ارتباطاند؛ از اینرو ،آنها را نیز میتوان با
نگرش و روش انتقادی تحلیل نمود( .آقاگلزاده)17:1386 ،

آنچه در کاربردشناسی مهم است ،معنای جمله در کالم است که با طـرح دیـدگاههـای
کاربردشناسانه در چارچوب چنین بینشـی ،زبـانشناسـی نقشـگرا -سیسـتمی شـکل گرفـت.
( قبادی  )72 :1390،به باور هلیدی ،ادبیات وضعیت خاصی دارد کـه آن را بـه هنـر کالمـی
تبدیل میکند؛ بنابراین ،مستقل است ،بهطوریکه برخالف گونههای دیگـر ،ادبیـات جهـان
را ورای متن تعریف میکند و نه بهوسیلة موقعیت آن( .هلیدی)139:1385 ،
 -1-2پیوستگی و انسجام متن از ديدگاه نقشگرايی
از دیدگاه زبانشناسی نظاممند نقشگرا ،انسجام  ،ارتباط داخلی موجود میان بخـشهـای
گوناگون ،ساختار جمله را توسعه میدهد و همچنین رابطـههـای بیرونـی بـین یـک جملـه و
جمله دیگر از همان متن را روشن میکند .گوتوینسکی ( )33:1976نیـز معتقـد اسـت کـه
متون ممکن است دارای انسجام ضعیفتر یا قـویتـر باشـند امّـا هـیچ متنـی ،بـدون انسـجام
نیست .هلیدی و حسن در اثر معروف خود ،روابط بین جملهای متن را انسـجام متنـی نامیـده
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وآن را اینگونه تعریف کردهاند« :انسجام  ،یک مفهوم معنایی است کـه بـه روابـط معنـایی
موجود در متن اشاره دارد و آن را بهعنوان یک متن از غیر متن متمایز و مشخصمینمایـد».
(هلیدی و حسن )4 :1976،،آنها برای مشـخصکـردن مـتن از غیـر مـتن ،از اصـطالح بافتـار
استفادهمیکنند که این بافتار ،به متن انسجاممیبخشد و آن را از غیر مـتن متمـایزمـینمایـد.
(اگینز )24-23 ،2007 ،زبانشناسی نقشگرا با توجه به کارکرد اجتماعیاش تبیین مـیشـود.
به همین لحاظ ،زبـانشناسـی نقشـگرا ،نظریـههـا و الگوهـای متنـوعی را دربرمـیگیـرد کـه
کارکرد زبان را رفتاری اجتماعی توضـیح مـیدهنـد (.ونتـوال ای جـا )255-260 :1991،در
ساخت یک متن ،عواملی بهکارمیرود که با عوامل ساخت جمله کامالً تفـاوت دارد .یکـی
از عوامل که باعث بازشناختهشدن متن میشود ،انسجام یا پیوستگی متن با پیونـدها و ربطـی
است که در درون متن وجـوددارد .جمـالت یـک مـتن و عناصـر درون آن ،بـه روشهـای
متفاوتی به هم مربوطمیشوند .شناسایی و تحلیل این پیوندهای منسجم در درون متن ،به مـا
این بینش را میدهد که نویسنده چگونه مطلبی را که میخواهد بنویسد ،تنظیممیکنـد .ایـن
شناخت میتواند عامل مهمی در قضاوت ،در مورد منسجمبودن یا نبودن متن باشد.
 -2-2ماهی

ارماع و استنباط از ديدگاه نقشگرايی

در نظریة زبانی هالیدی ،یکی از عواملی که سبب پیوند جملههای متن میشود ،مقایسه
است .این عامل در کنار ارجاع شخصی و اشارهای ،سه نوع ارجاع را شکلمیدهد زیـرا از
نظر هالیدی ،وقتی دو واحد زبانی با هم مقایسه میشوند ،در واقع ،به هم ارجاعمیدهند .از
دیدگاه هلیدی ،متن دارای دو مؤلفه است )1 :مؤلفـة سـاختاری )2 ،مؤلفـة انسـجام .مؤلفـه
ساختاری به دو دسته تقسیم میشود )1 :ساختار موضوعی )2 ،سـاختار اطالعـی .در نظریـة
هالیدی ،جایگزینی انسجام ،عالوه بر ارجاع ،عوامل دیگری نیز دارد کـه عبـارتاسـت از:
 )1جــایگزینی و حــذف )2 ،انســجام واژگــانی و  )3ربــط .روشــن اســت کــه کلمــات
بهخودیخود ،به چیزی ارجاع ندارند بلکه این کاربران هستند که آنها را به شیء یا فـردی
ارجاع میدهند .شاید بهتر باشد کـه ارجـاع را بـهمثابـه عملـی درنظربگیـریم کـه طـیّ آن،
گوینده یا نویسنده با بهکارگرفتن صورتهای زبانی ،شرایطی را فراهم میکند تا شنونده یا
خواننده بتواند پدیدهای را بشناسد .این صورتهای زبانی را عبارات ارجاعی مینامنـد کـه
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می توانند شامل اسامی خاص(مانند :شکسپیر ،کتی و هـاوایی) ،عبـارتهـای اسـمی معرفـه
(مانند [ :آن] مؤلف [ ،آن] خواننده[ ،آن] جزیره) یا نکره (مانند:مردی،زنی و جای زیبایی)
و ضمایر ( مانند :او ،آنان) باشند .ارجاع به شخصی ،به دو نوع اشارهای و مقایسهای تقسـیم
میشود .ارجاع شخصی ،سـه زیرمقولـه دارد )1 :ضـمایر شخصـی )2 ،صـفات ملکـی و )3
ضـــمایر ملکـــی .ضـــمایر شخصـــی نیـــز شـــامل ضـــمایر فـــاعلی و مفعـــولی اســـت.
(محمّدابراهیمی)88:1375،

به نظر هالیدی ،ارجاع اشارهای دو بخـش دارد )1:خنثـی ،شـامل حـرف تعریـف ،The
 )2منتخب ،شامل عوامل اشاره به دوری و نزدیکی مشارکین وشرایط مکانی فراینـد؛ یعنـی،
ضمایر این ،آن ،آنها ،اینجا ،آنجا ،حاال و آنگاه( .همان )93-90:هالیدی ،ارجـاع مقایسـهای
را ارجــاع غیرمســتقیمی بــه یکســانی یــا شــباهت عوامــل ارجــاعی مــیدانــد( .هلیــدی و
حسن )39:1984،ارجاع مقایسهای ،شامل صفات و قیود تفضیلی و اشارهای میشود( .همـان
 )94:ارجاع ،رابطهای است که طیِّ آن ،تعبیر یا تفسیر یکـی از طـرفین ارجـاع ،یعنـی عنصـر
پیشانگار ،براساس ویژگیهای معنایی آن عنصر انجام نمیشود بلکه بـرای ایـن منظـور ،بـه
سوی دیگر رابطه ،یعنی مرجع رجوع میشود( .هلیدی ،حسن؛)2:1976
ارجاع مقایسهای ،به دو دستة کلی ارجاع عام و ارجاع مقایسهای خاص تقسیم میشود.
ارجاع مقایسهای عام ،مقایسهای است بدون توجه به ویژگیهای دو چیزی که با هم قیاس
میشود و با یکسانی ،شباهت و تفاوت تقسیم میشود؛ یعنی ،دو چیزی که از طریق ارجاع
مقایسهای عام مقایسه میشود ،یا یکساناند یا شبیهاند یا متفاوت .یکسانی طرفین مقایسه ،از
طریق واژههایی مانند « برابر» و « یکسان » نمایشدادهمیشود ،شباهت آنها از طریق
واژههایی مانند « شبیه و مثل» و تفاوتشان از طریق واژههایی مانند « متفاوت و متمایز» .هر
دوعنصر پیشانگار و پیش انگاشته ،در متن وجوددارد و بنابراین ،ارجاع ،درونمتنی است
و چون ویژگی خاصی از آنها با هم مقایسهنشدهاست ،از نوع مقایسهای عام نیز بهشمار
میرود .شباهتها و تفاتهای کیفی و کمّی پیشانگار و مرجع ،بهصورت صفت یا قید
مقایسهای تجلیمییابد( .محمّدابراهیمی )94: 1376 ،در مقایسة خاص ،یک ویژگی خاص
پیشانگار و مرجع را با هم مقایسهمیکنیم؛ این ویژگی خاص ،کمّی یا کیفی است .اگر
مقایسة کمّی باشد ،نتیجة آن با عناصر شمارشی بیانمیشود .اگر مقایسة کیفی باشد ،نتیجة
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آن را با عامل وصفی یا صفت تفضیلی بیان میکنیم .مقایسة خاص نیز ارجاعی و در نتیجه،
انسجامی است( .همان)37:

وقتی دو چیز را با هم مقایسهمیکنیم ،در واقع ،پیوندی بـین آنهـا برقـرار مـیشـود زیـرا
ناچاریم این هردو را از مجموعههای خود جداکنیم ،کنـار هـم قـراردهیم و سـپس ،مقایسـه
نماییم .اگـر ایـن فراینـد در زبـان روی دهـد ،طـرفین مقایسـه را از جملـههـای خـود انتـزاع
میکنیم ،در ذهن کنار هم قرارمیدهیم و پـس از برقـراری ارتبـاط ،آنهـا را بـا هـم مقایسـه
مینماییم؛ حال اگر آنها در دو جمله قرارداشتهباشند ،طرفین مقایسه با هم پیوند مـیخورنـد
وجمالت حاوی آنها نیز با هم متصلمیشوند .ایـن نـوع اتصـال ،یکـی از انـواع پیونـدهایی
است که سبب ارتباط جملههای متن با یکدیگر میشود؛ این ارتباط ،شامل ارتباط در سـطح
آوایی ،معنایی ،نحوی و منطقی است وانسـجام نامیـدهمـیشـود .همـانگونـه کـه بیـان شـد،
مقایسه نیز یکی از ابزارهایی است که سبب انسجام متن میشود و در کنار ارجاع شخصی و
اشارهای ،عامل انسجامدهندة ارجاع را شکلمیدهد.
 -3-2عوامل ارماع مقايساا

از ديدگاه زبانشناسی نقشگرا

هلید

هلیدی (  ،)561:2004عوامل ارجاعی مقایسهای عام را در جدول شمارة  ،1به سه بخش
یکسانی ،شباهت و تفاوت تقسیم میکند؛ یعنی ،دو چیـزی کـه از طریـق ارجـاع مقایسـهای
عام با هم مقایسهمیشوند یا یکساناند یا شبیهاند یا متفاوت؛ یکسانی طرفین مقایسه از طریـق
واژههایی مانند «برابر» و «یکسان» نمایش دادهمیشود ،شباهت آنها از طریق واژههایی ماننـد
«شبیه» و «مثل» و تفاوتشان از طریق واژههایی مانند «متفاوت» و «متمایز» .
جدول شماره  :1عوامل ارجاع مقایسهای از دیدگاه هلیدی
Nominal group
Post-deictic
Adjective
صفت
Gener
al
عمومی

Identi
ty
یکسانی

Same,equal,
identical
یکسان&,c.

Simila
rity
شباهت

dditional, &c
مشابه

Adverbial groupگروه قیدی:

گروه اسمی
Enumerative
Adverb
قید

Epithet
Adjective, Adverb
صفت وقید

Adverb
قید
Identically,(just)as, &,c.
بهصورت یکسان

Comparative
Adjective; such
صفت تفضیلی

So,likewise, similarly, &,c.
بهصورتمشابه ،بههمان صورت ،همین-
جور ،اینگونه
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Otherwise, else, differently,
&,c.
 بهصورت متفاوت،بهصورت دیگر
Comparative Adverb;
better, &,c. OR
Submodifire: more,fewer,
less,&,c;so,as ,&,c,+
subhead; Averb

Other,
different, &,c .
متفاوت
Comparative:
adjective : bigger,
&,c, OR
less,&,c;so,as ,&,c,+
subhead: Adjective

Submodifire:
more,fewer,
less,&,c;so,as
,&,c,+ subhead;
numeral
صفتهای مقایسهای و

Differ
ence
تفاوت
Particular
مشخص

کمیتنما

 عوامل ربط از ديدگاه نقشگرايی هلید-4-2
 بهعنـوان یکـی از ابزارهـای انسـجام مـتن یـا،)405:2004( عوامل ربط در نظریة هلیدی
 عـواملی هسـتند کـه بـین دو، این عوامل.ابزارهای پیوند جملههای یک متن مطرحمیشوند
 در جـدول، عوامـل ربـط.جمله یا اول آنها قرارمیگیرند و آنها را بـه هـم متصـلمـیکننـد
. آمدهاست2 شمارة
 عوامل ربط از دیدگاه نقشگرایی هلیدی:2 جدول
Hypotactic
Non-finite
Besides,
apart from,
as well as

Finite
While,
whereas
،درحالیکه
جاییکه

-----

-----

Paratactic

 معناMeaning

(both…)and;
not only…but
also
بلکه...و ؛ نه تنها...و

X and Y
این و آن

neither…nor
نه...نه

While,
whereas
،در حالیکه

Without

not X and not
Y
نه این و نه آن
X

:مقولهCategory
And,additive;
positive
و مثبت

i).addition
اضافه

additive: negative
نه

and
conversely y
این و برعکس آن

But, adversative

Not X but Y
نه این امّا آن

Instead, replactive
بهجای آن

X but not all X
این اما نه همه اینها

Except,
subtractive
بهجز

جاییکه
Instead of,
rather than
 بهتراز،درعوض
Except for,
other than
 دیگرر،بهجز برای

But
----

not;
not…but
اما...اما نه؛ نه

Except
that
بهجز که

,but, Only
except
 بهجز، اما،نه

(either…)
همor (else)

X or Y
یا این یا آن

از

If…not(
…then)
)(پس...نه...اگر

یا دیگری

Or
یا

iii).alternation
تناوب

ii).variation
گوناگونی
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 -5-2روند بررسی عبارتها
 -1-5-2استفاده از صف
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ارزيابی در زبان فارسی

برتر و صف

برترين

 نمایشگاههای انفرادی ،معموالً کمتر مورد توجه خریداران بودهاست. آثار جاافتادهترو معروفتر ،به این بازار راه پیدا کردهاست . امسال از بدترین سالهای فروش آثار هنری در ایران است . نور ،مهمترین عامل دیدن مار سه بعدی است. -2-5-2شباه

 /تفاوت

این نوع مقایسه ،با عواملی مانند :چون ،همچون ،گویی ،چنان ،انگار ،چـهبسـا و ....بیـان
میشود .تقریباً تمامی عوامل ارجاع مقایسهای به گونهای با مبحث تشـبیه مـرتبط اسـت .ایـن
نوع تشبیه ،با توجه به ذکرکردن یا نکردن وجه شبه یا ویژگی مورد مقایسه ،در حوزة تشـبیه
خاص یا عام قرارمیگیرد زیرا از نظر معنی ،بین تشبیه و تفضیل و انواع دیگر تشـبیه تفـاوتی
وجوددارد.
 در نقاشی چون موزه ،هیچوقت نمیتوانید قیمت را روی دیوار یا کاتولوگ ببینید. هنرمندی که فردیتی درخور را به نمایش بگذارد ،همچون کیمیاست. بیننده را با انسانهایی روبهرو میکند ،گویی فقط متعلق به جهان اندیشهای نقاش است. هری چنان در این بیاعتمادی در جهان پیرامونش غرقمیشود... فیلم انگار در میان نظرگاههای متفاوت در نوساناست و تکلیفش با خودش روشننیست.هالیدی ،ارجاع مقایسهای عام را به سه بخش یکسانی ،شباهت ،تفاوت ،تقسیم میکنـد.
در این الگو نیز برای ارزیـابی ،از شناسـة واژگـانی« تفـاوت» و گـروه فعلـی«تفـاوتداشـتن»
استفادهشـدهاسـت و خواننـدگان چهـارچوبی ازمقایسـه وارزیـابی از مـتن را در ذهـن خـود
تشکیل میدهند.
 اولین تفاوت را باید در فضای رنگی کاراکترها و یا ابژهها دانست. موقعیتهای متفاوت و متوازنی خلقکردهبود. -ذات زندگی هردو با هم متفاوت است.

10

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،8شمارة  ،14بهار و تابستان 1395

 -3-5-2گروهها

ربطی همپايگی

نویسنده یا نقدکننده ،از الگوهای دستوری حرف ربط همپایگی ،برای ارزیـابی اسـتفاده
میکند .نکتة قابل توجه اینجاست که گروههـای ربطـی همپـایگی ،تعبیـر و تفسـیر ارزیـابی
دارد و نویسنده از طریق این ساختها ،به بیـان نقطـهنظـر خـود مـیپـردازد .حـروف ربـط
همپایگی مورد استفاده در ارزشیابی آثار عبارتند از:
 -1جملهوارههای یکسانی (تسویه)« :چه........چه»« ،خواه.....خواه»
جملهوارههای یکسانی (تسویه)« :چه........چه» «خواه.....خـواه» کـه حـروف ربـط همپـایگی
هستند ،مفهوم ارزیابی و مقایسه به خودگرفتهاست.
 یک مجموعه اثر هنری با طبع قدیمی ،باز هم چه هنر ،چه زندگی فرقینمـیکنـد ،موجـهنیست.
 هنر هرچه باشد ،خواه یادآوری تلخی حقیقت و خواه کتمان آن. -2جملهوارههای منفی« :نه......نه»« ،نه .....ونه»
 نقاش نه در بکگراند فضاسازی میکند و نه اشیای پیرامونی را میکشد.  ...نه کمدی است ،نه ملودرام؛ بیشتر فانتزی از کار درآمدهاست. -3جملهوارة تناوب« :یا ،یا» و«گاهی...گاهی»
 نقشهایش مملو از نقوشاند؛ یا بهصورت بافت تزئینی یا بهصورت گلی. نوری که گاهی فلورسنتی و زمینی و گاهی در همسانی در فرمهایش ،فرازمینی مینماید. -4جملهوارة تصحیح :بلکه
آنها را متوجه این نکته میکند که نه محکوم و نه مجبور بلکه مبتال به یکدیگر هستند. چنین فضایی نه مبتنی بر اتفاقات متوالی بلکه متکی بر موقعیت حسی است. -4-5-2گروهها

ربطی وابستگی

در این الگوها ،عامل ربطی وابستگی برای ارزیابی استفادهشدهاست .عوامل پیونددهندة
ربطی عبارتند از:
 -1جملهوارة قیدی تقابل  :اگرچه ،هرچند( ،جملهوارة وابستگی ) در ارزیابی.
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 نقّاش اگرچه زن را در رنج و تلخکامی با صورتی از ترس و واهمه به تماشا میگذارد،امّا انگشت اتهام را به سوی کسی نمیگیرد.
 هرچند فیلمنامه آن را سال  1967نوشتهبود ،امّا تازه بعد از موفقیت بی نظیر پدرخواندهبود که امکان ساخت آن را پیدا میکرد.
 -2جملهوارة قیدی کیفیت و حالت :همانطورکه( ،جملهواره وابستگی ) در ارزیابی
با استفاده از الگوی جملهوارة قیدی کیفیت و چگونگی  ،به ارزیابی و مقایسه موضوعهای
مورد نظر پرداختهشدهاست.
 همانطورکه گردشـگری مـیتوانـد صـنعت شـود ،هنـرهم مـیتوانـد بـازخورد اقتصـادیداشتهباشد.
 همانطورکه زندگی پیرو هیچ سبکی نیست ،طبیعت هم از هیچ استایلی پیروی نمیکند. -3جملهوارة قیدی مقدار :این /آنقدر ،به همان انـدازه ،همـانقـدر ،همـانسـان ،بـه همـین
سیاق( ،جملهواره وابستگی) در ارزیابی
 فیلم نمیتواند موضوع اصلی را را آنقدر دراماتیزه کند که ما نگرانش باشیم. اقلیم ذهنی جری اولزمن ،همانقدر باورناپذیر و ناممکن به نظر میرسد. به همین سیاق ،نابودی گونههای جانوری و گیاهی که ما فکر میکنیم.در این مثالها ،نویسنده از نقطهنظر خود ،به ارزیابی پرداخته و از قیدهای «این /آنقـدر،
به همان اندازه ،همانقدر ،همانسـان ،بـههمـینسـیاق» بـرای ارائـة نمـای تصـویری ارزیـابی
موضوعها استفاده میکند.
 -4جملهوارة قیدی شرط  :درحالیکه( ،جملهواره وابستگی ) در ارزیابی
از جملهوارة شرطی برای ارزیابی موضوعها استفاده شدهاست.
 اروپاییها هنر بسیاری دارند درحالیکه آمریکاییها پول بسیار و خانههای بزرگ خالی . همیشه آثار با کیفیتتری هستند که گوشة آتلیـه خـاک بخورنـد درحـالیکـه آثـاری بـهمراتب پایینتر بهراحتی فروشکنند.
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 -5-5-2استفاده از واژگان ارزيابی
بعضی واژهها ،بهطور واضح ،معنای ارزیابی و مقایسه را دارند :تـرجیح /درقیـاس بـا /در
مقایسه با /ترجیحدادن /مقایسهکردن /ارزیابیکردن /بهنظررسیدن.
 -1استفاده از واژگان « ترجیح/ترجیح دادن» در ارزیابی
از شناسة واژگانی «ترجیح» و گروه فعلی «ترجیح دادن» ،برای ارزیابیکردن موقعیتی خاص
استفاده شدهاست .این الگو ،توجه و تمرکزخواننده را به سمت ارزیابی هدایت میکند:
 ترجیح این بود از نمایشگاههای گروهی که امکان ریسک کمتری وجوددارد. امّا شخصاً در اینجا ترجیح میدهم واژة هویت را بهجای واژة «تاریخ» پیش نهیم. -2استفاده از واژگان :درقیاس با  /در مقایسه با  /مقایسهکردن  /ارزیابیکردن در ارزیابی
 وضعیت هنر جوان در گالریها ،در مقایسه با آنچه مسابقات هنری دولتی برای ایـن نسـلبرگزار میکند.
 که نارنجیپوش را با همان مالکهایی ارزیابیمیکنند که تلقین کریستوفر فوالن را. مقایسه میکنیم با فصـلی مشـابه در از کرخـه تـا رایـن کـه بـهرغـم رفتـاری بـیش از حـداحساسی.
 عکسهای این نمایشگاه ،در قیاس با دیگـر نمایشـگاههـای عکـس از عـزاداریهـای مـاهمحرم ،متفاوت بهنظرمیرسد.
 -3استفاده از گروه فعلی «بهنظررسیدن» در ارزیابی
گروه فعلی «بهنظررسـیدن» ،نقـش کالمـی ارزیـابی و مقایسـه را در فراینـد درک دارد و بـه
خواننده این امکان را میدهد تا مفهوم ارزیابی را در متن ،شناساییکند.
 آنجه در اثرش مهم بهنظرمیرسد ،چهرهها نیستند. -بهنظرمیرسد کارهایش در دومین نمایش ،به لحاظ معنایی قابلقبولتر شدهاند.
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ارزيابی در زبان انگلیسی

 روند بررسی عبارتها-6-2

(Anticipatory IT) it استفاده از پیشگرايی-1-6-2
 یـا مصـدر یـاthat  صفت و همچنین بنـد، بهدنبال آن فعل، it الگو بهصورت نهاد تهی
،  صـفت،  میآید و مقوله ارزیـابیthat  موضوع ارزیابیشده بعد از بند. استing صورت
. مقولة ارزیاب است، در این الگو صفت.پیش از موضوع ارزیابی میآید
1. IT + V + ADJ + THAT clause.
…Looking at this exhibition, it is clear that the sky is
paramount in...
. مفهومی از سهولت را در ذهن خواننده تداعی میکند،این الگو
2. IT + V + ADJ + TO-inf.
…As an artist , it is difficult to make work on any level of …
. مفهومی از سختی را در ذهن خواننده تداعی میکند،این الگو
3. IT + V + ADJ + ING-form.
... Image of a woman, a type . The nude. It is tempting,
looking at the turbulent lif…
)Dummy subject THERE( there  استفاده از نهاد ساختگی-2-6-2
 بـهوسـیلة صـفت فـراهم، قضاوتی از خوب یا بد را ارائهمیدهد و این امکـان،این الگو
.میشود
1. THERE + V + SOMETHING + ADJ + about/ in.
… a collection of children's toys. There is something comical
and sinister about…
…as we know, was an accident . Yet there is something
horribly ironic in the …
2. THERE + V + NOTHING + ADJ + about/ in.
… a tactile urgency. There is nothing daringly radical about
his art. He…
… that is never broached; there is nothing new in the art here
that is ere is…
)Pseudo – clefts( شبا اسنادساز شده

 استفاده از مملاها-3-6-2
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این الگو ،بهطور معمول با  whatشروعمیشود و سپس ،یک فعل ،صفت به همراه فعل
ربطی و یک بنداست .در این الگو ،موضوعی که ارزیابیشده ،در آخـر جملـة بعـد از فعـل
ربطی و صفت که مقوله ارزیاباست ،میآید.
WHAT + V + ADJ + link-V+ clause.
What is exhilarating about India is also what is disorienting
… about it , at least at
 -4-6-2الگوها مقايساا () Analogical patterns
موضوع ارزیابیشده قبل از  as/soصفت  asو عبارت اسمی میآید .این الگو ،بهطور
واضح ،به مقایسه و ارزیابی موضوعات میپردازد.
Thing evaluated + AS /SO/ ADJ AS + noun phrase
…a car's wipers on the windscreen is as bad as a scream. And
… to Alfred
… the groom gave his bride a pearl as big as a pigeon's egg.
…More than
-5-6-2نشانگر واژگانی ارزيابی ()Lexical indicator of evaluation
 Such an/aنشانهای مبنی بر داللت برارزیابی و سنجش است.
نهاد و فعل و  Such an/aو صـفت و اسـم و بنـد اسـمی .در ایـن الگـو ،ممکـن اسـت
حضور صفت یا نبود آن را بهعنوان مقولة ارزیاب داشتهباشیم که در این مورد ،بـا توجـه بـه
الگوی دستوری ،میتوانیم مفهومی از ارزیابی را درککنبم.
Subj + V + SUCH A/AN + (ADJ)+ N + that NP
Storr has done such a beautiful job installing works in the
show 's airy warehouse space that he's softened any edge they
might have.
نکتة قابل ذکر ایناست که هربـار  Such an/aبـا یـک صـفت همـراه شـود ،نویسـنده
سعیدارد که ارزیابی قاطعی را ارائه دهد.
 -6-6-2تجمـــع صـــفتی و واژگـــانی (
)accumulation
موضوع ارزیابیشده  ،فعل  ،صفت وصفت و /...یا اسم و اسم و...

Lexical and adjectival

… Thing evaluated + V + ADJ + ADJ + …/ or N+N +

بررسی تطبیقی زبان ارزیابی از دیدگاه نقشگرایی در زبان فارسی و انگلیسی
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a. What the show lacks is focus, direction , and a strong
curatorial voice.
b. I respect the work of langlands and Bell. It is intelligent,
elegant and always beautifully executed.
تجمع صفتی به ترتیب خاصی ارائه میشود .ارزش مثبت در متن ،تشـدید پیـدا مـیکنـد
( )bو از اهمیت ارزش منفی در متن کاستهمیشود ). (a
 -7-2بررسی مقايساا
 -1-7-2کاربرد صف

زبان ارزيابی در فارسی و انگلیسی
برتر و برترين

در بررسی مقایسهای زبان ارزیـابی در فارسـی و انگلیسـی ،کـاربرد صـفات ،رایـجتـرین
شیوة ارزیابی است که در هر دو زبان ،بهصورت کاربرد صفت برتر و صفت برترین است.
در زبان فارسی :
در زبان فارسی نیز استفاده از صفات برتر و برترین بـرای اهـداف ارزیـابی و سـنجش از
آمار باالیی برخوردار است :موضوع ارزیابی( گروه اسمی) ،مقولة ارزیاب ( گـروه صـفتی)
و موضوع ارزیابیشده (گروه فعلی).
کاربرد صفات برتر در موارد ارزیابی:
کارهایش به نسبت آثار قبلیاش ،پختهتر و جسورانهتر بهنظرمیرسید.کاربرد صفات برترین در موارد ارزیابی :
عنوان جدیدترین نمایشگاه نقاشی معصومه مظفری در گالری طراحان آزاد بود.در زبان انگلیسی :
کاربرد صفات برتر برای اهداف ارزیابی :
گروه اسمی و فعل ربطی و گروه صفتی برتر و  as/thanو گروه اسمی /حـرف اضـافهای/
قیدی
Noun group + link verb + comparative adjective group as /
than +NG / PP / ADVG
Which is cheaper than anything he can get through his own
company.
کاربرد صفات برترین برای اهداف ارزیابی:
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گروه اسمی و فعل ربطی و گروه صفتی برترین و ( گروه حرف اضافه).
) Noun group + link verb + superlative adjective group + ( PP
This particular phase is most dangerous.
 -2-7-2کاربرد شباه
این نوع مقایسه ،با عواملی مانند «چون ،همچون ،گویی ،چنـان ،انگـار ،چـهبسـا و »...در
زبان فارسی و  such a / anدر زبان انگلیسی بیان میشود .
در زبان فارسی :
موضوع ارزیابی ،مقوله ارزیاب ( عوامل تشبیه) و موضوع ارزیابیشده
عوامل تشبیه :چون ،همچون ،گویی ،چنان ،انگار ،چهبسا + ....صفت یا گروه اسمی
 او با چنان بزرگمنشی و خودآگاهی به سوی سرنوشت تراژیکش پیشمیرود که دوبارهمیتواند...
این الگو نیز چارچوبی از ارزیابی و مقایسه را برای خواننده تداعی میکند.
در زبان انگلیسی :
فعل +نهاد  ( ، SUCH +A / Aصفت) و  Thatگروه اسمی
Subj + V + SUCH +A / AN + (ADJ) +N + That NP
A sitter turns out to be such a chameleon that he changes his
lock and the social category he belongs to, at will.
 -3-7-2گروهها ربطی همپايگی
الگوهای دستوری حرف ربط همپایگی  ،نقش ارزیابی و مقایسه را ایفا میکند.
در زبان فارسی:
جملهوارة تصحیح « بلکه» :موضوع ارزیابی ،مقوله ارزیـابی ( جملـهوارة منفـی و جملـهوارة
تصحیح ).
 در این فیلمها ،نهتنها سازنده در مقـام آمـوزش برنمـیآیـد بلکـه اغلـب ،چـالشهـایی درروابط شخصیتهای قصه بهوجودمیآورد.
در زبان انگلیسی :
گروه اسمی ،فعل ربطی ،گروه صفتی و مقوله ارزیابی ( گروه حرف اضافه)

بررسی تطبیقی زبان ارزیابی از دیدگاه نقشگرایی در زبان فارسی و انگلیسی
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Noun group + link verb + adjective group + (evaluator) pp
with to
A game is so important not only to myself, but also the team
and the England fans.
 -4-7-2گروهها ربطی وابستگی
کاربرد جملهوارة قیدی مقدار این /آنقدر ،به همان اندازه ،همـانقـدر ،همـانسـان ،بـه
همـین سـیاق در زبـان فارسـی و  AS /SO/ ADJ ASدر زبـان انگلیسـی ،بـا اسـتفاده از
جملهوارة قیدی مقدار ،مفهومی از ارزیابی را ارائه میدهد.
در زبان فارسی :
موضوع ارزیابی  ،مقولة ارزیابی (این /آنقدر ،به همـان انـدازه ،همـانقـدر ،همـانسـان ،بـه
همینسیاق) و جملهوارة وابستگی.
 فیلم نمیتواند موضوع اصلی را بهاندازهای دراماتیزهکند که ما نگرانش باشیم.در زبان انگلیسی :
موضوع ارزیابیشده(  as/so ،)1مقوله ارزیابی ( صفت)  asو موضوع ارزیابیشـده (  )2و
عبارت اسمی.
Thing evaluated (1) (Noun group )+ link verb + as + adjective
)group + as + thing evaluated(2
It would be something as huge as this.
 -5-7-2تجمع صفتی و واژگانی
در زبان فارسی :
موضوع ارزیابی  ،مقوله ارزیابی ( صفت و صفت و.)...
 فرشید با رنگ ،به فرم شدّت و حدّت بیشتری میدهد.موضوع ارزیابیشده  ،فعل  ،مقوله ارزیابی (صفت وصفت و /...یا اسم و اسم و.)...
…Thing evaluated + V + ADJ + ADJ + …/ or N+N +
Romantic art, we are warned, is historical, excessive,
pompous, even fascistic.
 -3نتیجاگیر
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در نظریة نقشگرای هالیدی ،عواملی که سبب پیوند جملههای متن میشود :ارجاع ،حـذف،
جایگزینی ،ربط و انسجام واژگانی است و مقایسـه نیـز یکـی از ابزارهـایی اسـت کـه سـبب
انسجام میشود .از نظر هلیدی ،وقتی دو واحد زبانی با هم مقایسه میشوند ،در واقع ،به هـم
ارجاعمیدهنـد .ارجـاع مقایسـهای عـام ،بـه سـه بخـش یکسـانی ،شـباهت و تفـاوت تقسـیم
میشود .در این مقاله ،به بررسی و تعیین هویت الگوهای دستوری و واژگـانی اسـتفادهشـده
در ارجاع مقایسهای ،در دو زبان فارسی و انگلیسی پرداخته و آنها را با هـم تطبیـق دادهایـم.
براساس آنچه در این مقاله گفتیم ،ساختاربندی جمالت بـرای اهـداف ارزیـابی در دو زبـان
فارسی و انگلیسی ،دارای الگوهای ساختاری مشترک و خاص است.
 الگوهای ساختاری مشابه برای اهداف ارزیابی در دو زبان فارسی و انگلیسی -1صفت برتر و برترین :کاربرد صـفات ،رایـجتـرین شـیوة ارزیـابی و در هـر دو زبـان ،بـه
صورت کاربرد صفت برتر و صفت برترین است.
 -2شباهت :این نوع مقایسه ،با عواملی مانند «چون ،همچون ،گویی ،چنـان ،انگـار ،چـهبسـا
و »...در زبان فارسی و  such a / anدر زبان انگلیسی بیان میشود .
 -3جملهوارة قیدی مقدار :کاربرد جملهوارة قیـدی مقـدار ایـن /آنقـدر ،بـه همـان انـدازه،
همانقدر ،همانسان ،بـه همـینسـیاق در زبـان فارسـی و  AS /SO/ ADJ ASدر زبـان
انگلیسی ،با استفاده از جملهوارة قیدی مقدار ،مفهومی از ارزیابی را ارائهمیدهد.
در زبان فارسی  :موضوع ارزیابی ،مقولة ارزیابی (این /آنقدر ،به همان انـدازه ،همـانقـدر،
همانسان ،به همینسیاق) و جملهوارة وابستگی.
در زبــان انگلیســی  :موضــوع ارزیــابیشــده (  as/so ،)1مقولــة ارزیــابی ( صــفت)  asو
موضوع ارزیابیشده (  )2و عبارت اسمی.
Thing evaluated (1) (Noun group )+ link verb + as +
)adjective group + as + thing evaluated(2
 -4جملهوارة تصحیح :الگوهای دستوری حرف ربط همپایگی  ،نقش ارزیـابی و مقایسـه را
ایفا میکند.
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در زبان فارسی :جملهوارة تصحیح «بلکه» :موضوع ارزیابی ،مقولة ارزیابی (جملهوارة منفـی
و جملهوارة تصحیح).
در زبان اتگلیسی :گروه اسمی ،فعل ربطی ،گروه صفتی و مقولة ارزیابی ( گروه حرف
اضافه)
)( not only, but also
Noun group + link verb + adjective group + (evaluator) pp
with to
 -5تجمع صفتی و واژگانی
در زبان فارسی :موضوع ارزیابی  ،مقولة ارزیابی ( صفت و صفت و.)...
در زبان انگلیسی :موضوع ارزیابیشده  ،فعل  ،مقولة ارزیابی (صفت وصفت و /...یـا اسـم و
اسم و.)...
…Thing evaluated + V + ADJ + ADJ + …/ or N+N +
 الگوهای ساختاری خاص برای اهداف ارزیابی در زبان فارسی: -1استفاده از واژگان :متفاوت /تفاوتداشتن.
 -2استفاده از واژگان :درقیاسبا  /درمقایسهبا  /مقایسهکردن.
 -3جملهوارة قیدی تقابل  :اگرچه ،هرچند ( ،جملهوارة وابستگی).
 -4جملهوارههای منفی « :نه......نه » و « نه .....ونه» (ربطی همپایگی).
 -5جملهوارة قیدی شرط  :درحالیکه (جملهوارة وابستگی).
 -6جملهوارههای یکسانی (تسویه)« :چه........چه» و «نخواه.....خواه» (ربطی همپایگی).
 -7استفاده از گروه فعلی «به نظررسیدن».
 -9جملهوارة قیدی کیفیت و حالت :همانطورکه (جملهوارة وابستگی).
 -10جملهوارة تناوب :یا ،یا اینکه ،و الّا ،وگرنه« ،گاهی...گاهی» (ربطی همپایگی).
 -11استفاده از واژگان :ترجیح /ترجیحدادن.
 الگوهای ساختاری خاص ،برای اهداف ارزیابی در زبان انگلیسی.در زبان انگلیسی ،الگوهای ساختاری که به منظور بیان سنجش و ارزیابی مـورد اسـتفاده
قرارمیگیرد ،عالوه بر موارد مشترک در دو زبان ،بهصورت زیر است:
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 -1پیشگرایی (Anticipatory IT) it
الگو بهصورت نهاد تهی  ، itبهدنبال آن فعل ،صفت و همچنین بنـد  thatیـا مصـدر یـا
صورت ingاست .موضوع ارزیابیشده ،بعد از بند  thatمیآید و مقولة ارزیـابی  ،صـفت ،
پیش از موضوع ارزیابی میآید.
1. IT + V + ADJ + THAT clause.
2. IT + V + ADJ + TO-inf.
3. IT + V + ADJ + ING-form.
 -2نهاد ساختگی(Dummy subject THERE) there
این الگو قضاوتی از خوب یا بد را ارائه میدهد.
THERE + V + SOMETHING + ADJ + about/ in.
 -3شبه اسنادسازیشده )(Pseudo – clefts
این الگو ،بهطور معمول ،با  whatشروعمیشود و سپس ،یـک فعـل ،صـفت بـه همـراه
فعل ربطی و یک بند است .در این الگو ،موضوعی که ارزیابی شده ،به آخر جملـه ،بعـد از
فعل ربطی و صفت که مقولة ارزیاب است ،میآید.
WHAT + V + ADJ + link-V+ clause.
الگوهای مورد بحث ،نشانههایی دال بر ارزیابی در متن است کـه نویسـنده یـا منتقـد ،از
این الگوها برای جلب نظر خواننـده اسـتفاده و بـر روی ویژگـی خاصـی تأکیـد مـیکنـد و
احساسات خواننده را جهت اهداف خود به بازی میگیرد .تعیین هویت الگوهـای دسـتوری
و واژگانی ،نقش کالمی ارزیابی ومقایسه را در فرایند درک دارند و به خواننده ایـن امکـان
را میدهند تا مفهوم ارزیابی را در متن ،شناسـاییکنـد و چهـارچوبی ازمقایسـه وارزیـابی از
متن را در ذهن خود تشکیل دهد.
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