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 مقدما -1

 نقش مهمـی را ایفـا   موضوعات گوناگونطور واضح در توصیف ارزیابی و مقایسه، به   

 های دو چیز کنـار یکـدیگر گذاشـته و بـا هـم مقایسـه      طور کلی ویژگیبه در قیاسکند. می

معنـی اسـت.   قیاس دست کم دو طرف دارد و قیاس یک چیز با خـود بـی   ،بنابراین ؛شودمی

پیونـدی بـین آن دو    ،درواقـع  ،نـیم کمـی نکته قابل ذکر اینکه وقتی دو چیـز را بـاهم مقایسـه   

کـه سـبب ارتبـاط )در سـطح آوایـی،       است یکی از انواع پیوندهایی ،شود. انسجامبرقرار می

از سـطوح  یـک  شـود. انسـجام در هر  با یکدیگر می های متنمعنایی، نحوی و منطقی( جمله

ابزارهای خاص خود را دارد. در این نظریه که هلیدی مبدع آن است، عوامل انسجام  ،زبانی

 انســجام واژگــانی اســت. در نظریــة ط واســت از: ارجــاع، حــذف، جــایگزینی، ربــ عبــارت

شـود، مقایسـه اسـت.    هـای مـتن مـی   یکی از عواملی که سبب پیوند جمله ،نقشگرای هلیدی

ارزیابی یک اصطالح پوششی است برای بیان نگـرش نویسـنده یـا     که معتقداست ،رادیقری

وان عنـ توانـد بـه  گفتـار مـی  کند. هـر پـاره  اش بحث میگوینده درباره موضوعاتی که درباره

بـه بررسـی و تعیـین هویـت الگوهـای دسـتوری و        ،در ایـن مقالـه  حقیقت ارزیاب بیان شود. 

تحقیـق ایـن پـژوهش بـه      است. روششدهای پرداختهواژگانی استفاده شده در ارجاع مقایسه

واژگان و الگوهـای دسـتوری    لیةکتحلیلی است. بعد از مطالعه و بررسی، -صورت توصیفی

 است.  بندی شدهاستخراج و فهرست ،ایهای مقایسهعبارت

 لائبیان مس  -1-1

کـم در حـوزه تحلیـل محتـوا کـه بخشـی از آن       دسـت  ،نقد و ارزیابی ادبی و آثار هنری

آن در  ت. شناخت این ابـزار و بررسـی اجـزای   نیازمند ابزار خاص زبانی اس ،ساختاری است

موضـوع ایـن مقالـه اسـت. نگارنـدگان بـا        ،آن در دو زبان ةزبان فارسی و انگلیسی و مقایس

بــه  ،نقشــگرا ، براســاس نظریــةهــای ارزیــابی در دو زبــان فارســی و انگلیســیبررســی روش

با بررسـی تطبیقـی ایـن     ،سپس اند واستخراج الگوهای دستوری و واژگانی ارزیابی پرداخته

    خصالگوهـا در دو زبــان فارســی و انگلیســی، وجــوه خـاص و مشــترک در ایــن زمینــه مشــ  

 شود:می اهداف زیر دنبال ،. در بررسی زبان ارزیابیاستشده
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 ؛ای در زبان ارزیابیبررسی عوامل ارجاع مقایسه -1

   .های فارسی و انگلیسیهای الگوهای زبان ارزیابی در زبانیابی به مالکدست -2

 ضرورت و اهمی  تحقیق  -1-2

ای ادبـی و  های تطبیقـی و مقابلـه  بررسی ،فرهنگیای و امروزه با افزایش ارتباطات رسانه

، مترجمـان،  ادیبـان  است وای مجرا تبدیل شدههنری گستردگی فراوانی پیداکرده و به رشته

وجه به میرا  سـترگ  روند. با تاز فعاالن این حوزه به شمار می ،نشناسامنتقدان ادبی و زبان

 ،از جملـه انگلیسـی   و های دیگربه زبان وم انتقال و ترجمة آنزبان فارسی و لز ادبی و هنری

امری ضروری در این حوزه است. با توجه به تحقیقات بسیار اندک  ،آشنایی با زبان ارزیابی

متخصصـان   د اسـتفادة توانـد مـور  دستاوردها و نتایج این پژوهش می ،در مورد زبان ارزیابی

 گیرد و آغاز راهی برای پژوهشگران بعدی باشد.این حوزه قرار

 تحقیق پیشینة  -1-3

 تحقیق در زبان فارسی پیشینة  -1-3-1

زبـان فارسـی و    خصوص زبان ارزیابی و تعیین هویت الگوهای دسـتوری و واژگـانی  در

 گونـه پـژوهش مسـتقلی در زبـان فارسـی صـورت      تـاکنون هـیچ   ،زبان انگلیسی  تطبیق آن با

معـانی   سـاخت »بـا موضـوع     ،«علـی همتـی  »ی آقـای  دکترا نگرفته است و تنها در پایان نامة

زبـان انگلیسـی بـا     داللی توسط دانشجویان ایرانـی رشـتة  های ( استارزیابی در مقاالت ) انشا

بـه   1393در سـال  « هـای عـالی و ضـعیف   های زبانی فارسی، کردی و عربـی: مقایسـه  پیشینه

 است.شدهبرخی مسائل کلی در این زمینه اشاره 

 لیسیتحقیق در زبان انگ پیشینة -1-3-2

    صــورت کتــاب، مقالــه و بــه ن ارزیــابیزبـا  ، تحقیقــات زیــادی در زمینــةدر قـرن حاضــر 

 شود:می است که به که به برخی از این موارد اشارهگرفتهنامه صورتپایان

 .(، ارزیابی و سازماندهی در یک نمونه گفتمان نوشتاری آکادمیک1994هانستون ) -

   .در متن(: ارزیابی 2000)  جی.تامپسون -

 .(، دستور محلی ارزیابی2000) سینکلر -

 .موضوع ویژه در ارزیابی (، 2003) بوندی و مارانن -
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  .زبان ارزیابی (،2005جی.کی.مارتین و پی.آر.آر. وایت ) -

 بحث  -2
ابزار و  سی متن است که در طول حیات خود،های بررگفتمان از جمله شیوهتحلیل

ای است فعالیتی بین رشته ،فتمانگتحلیل است.عمق بخشیدهداده و  هایش را گسترشروش

      تماعی است لیکن های مختلف علوم انسانی و اجکه حاصل مساعی مشترک رشته

بیشترین مطالعات  ،حاضر دهة در ها نقش محوری دارد.این فعالیت شناسی در همةزبان

       هدف و با آن هم ودهمعطوف به تجزیه و تحلیل کالم ب که شناسیزبان و زبان

از جمله مباحثی که در  .هاستکاربرد عینی زبان در ارتباط بین انسان ةمطالع است،گردیده

ی و همبستگی متن است که است، بحث پیوستگکاوی مطرحتجزیه و تحلیل کالم یا سخن

 ثیر نحوةأها یا تعملکرد عناصر درون زبانی و برون زبانی در مراودات بین انسان به مطالعة

 پردازد.تبلور نقش و معنای آن میطور بافت اجتماعی متن در ساختمان متن و همین

        از طریق مطالعات تحلیل متون ادبی،  ،شناختیگفتمان انتقادی و نقد زبانتحلیل

مرتبط است. تحلیلگران گفتمان انتقادی بر این باورند با ادبیات شناسی و نقد ادبی سبک

توان با آنها را نیز می ،رواز این ؛انددر خدمت ارتباط ،ادبی نیز مانند سایر متونکه متون 

  (17:1386زاده، نگرش و روش انتقادی تحلیل نمود. )آقاگل

هـای  با طـرح دیـدگاه   که معنای جمله در کالم است ،آنچه در کاربردشناسی مهم است

      . سیسـتمی شـکل گرفـت    -نقشـگرا شناسـی  زبـان  ،کاربردشناسانه در چارچوب چنین بینشـی 

ادبیات وضعیت خاصی دارد کـه آن را بـه هنـر کالمـی      ،به باور هلیدی (72: 1390قبادی ، )

های دیگـر، ادبیـات جهـان    که برخالف گونهطوری، بهاستمستقل  ،بنابراین کند؛تبدیل می

  (139:1385. )هلیدی، موقعیت آن وسیلةکند و نه بهرا ورای متن تعریف می

 پیوستگی و انسجام متن از ديدگاه نقشگرايی -2-1

هـای  ، انسجام ، ارتباط داخلی موجود میان بخـش رامند نقشگی نظامشناساز دیدگاه زبان

هـای بیرونـی بـین یـک جملـه و      دهد و همچنین رابطـه می ساختار جمله را توسعهگوناگون، 

کـه  اسـت   ( نیـز معتقـد  33:1976وینسکی )کند. گوتجمله دیگر از همان متن را روشن می

ـ  تـر باشـند  تر یا قـوی متون ممکن است دارای انسجام ضعیف بـدون انسـجام    ،ا هـیچ متنـی  امّ

یـده  ای متن را انسـجام متنـی نام  روابط بین جمله ت. هلیدی و حسن در اثر معروف خود،نیس
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روابـط معنـایی   بـه  ه انسجام ، یک مفهوم معنایی است کـ » :اندعریف کردهتگونه وآن را این

 «نمایـد. میمشخصان یک متن از غیر متن متمایز و وعنود در متن اشاره دارد و آن را بهموج

کـردن مـتن از غیـر مـتن، از اصـطالح بافتـار       آنها برای مشـخص  (4: 1976هلیدی و حسن،،)

نمایـد.  مـی بخشد و آن را از غیر مـتن متمـایز  میبه متن انسجام ،که این بافتار کنندمیاستفاده

شـود.  اش تبیین مـی شناسی نقشگرا با توجه به کارکرد اجتماعیزبان (24-23، 2007)اگینز، 

گیـرد کـه   برمـی هـا و الگوهـای متنـوعی را در   شناسـی نقشـگرا، نظریـه   زبـان  ،به همین لحاظ

در  (255-260: 1991.) ونتـوال ای جـا،  دهنـد مـی  کارکرد زبان را رفتاری اجتماعی توضـیح 

دارد. یکـی   تفـاوت  رود که با عوامل ساخت جمله کامالًکارمیعواملی به ،متن ساخت یک

انسجام یا پیوستگی متن با پیونـدها و ربطـی    ،شودشدن متن میاز عوامل که باعث بازشناخته

هـای  بـه روش  ،است که در درون متن وجـوددارد. جمـالت یـک مـتن و عناصـر درون آن     

به مـا   ،شناسایی و تحلیل این پیوندهای منسجم در درون متنشوند. میمتفاوتی به هم مربوط

کنـد. ایـن   میتنظیم ،خواهد بنویسدلبی را که میدهد که نویسنده چگونه مطاین بینش را می

 باشد.  بودن یا نبودن متندر مورد منسجمتواند عامل مهمی در قضاوت، شناخت می

 ماهی  ارماع و استنباط از ديدگاه نقشگرايی -2-2
مقایسه  ،شودهای متن مییکی از عواملی که سبب پیوند جمله ،زبانی هالیدی در نظریة

زیـرا از   دهدمیسه نوع ارجاع را شکل ،ایاست. این عامل در کنار ارجاع شخصی و اشاره

از دهند. میبه هم ارجاع ،در واقع ،وندشوقتی دو واحد زبانی با هم مقایسه می ،نظر هالیدی

انسـجام. مؤلفـه    ( مؤلفـة 2، سـاختاری  ( مؤلفـة 1، متن دارای دو مؤلفه است: یدیدگاه هلید

 . در نظریـة ( سـاختار اطالعـی  2 ،( ساختار موضوعی1شود: می ساختاری به دو دسته تقسیم

 اسـت از:  عوامل دیگری نیز دارد کـه عبـارت   ،عالوه بر ارجاع ،جایگزینی انسجام ،هالیدی

ــذف 1 ــایگزینی و ح ــانی 2 ،( ج ــجام واژگ ــط.3 و ( انس ــه    ( رب ــت ک ــن اس ــات روش               کلم

که آنها را به شیء یا فـردی   بلکه این کاربران هستند به چیزی ارجاع ندارند ،خودخودیبه

آن،  بگیـریم کـه طـیّ   مثابـه عملـی درنظر  . شاید بهتر باشد کـه ارجـاع را بـه   دهندارجاع می

کند تا شنونده یا می های زبانی، شرایطی را فراهمصورت کارگرفتنبهگوینده یا نویسنده با 

نامنـد کـه   های زبانی را عبارات ارجاعی میای را بشناسد. این صورتخواننده بتواند پدیده
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هـای اسـمی معرفـه    توانند شامل اسامی خاص)مانند: شکسپیر، کتی و هـاوایی(، عبـارت  می

ره( یا نکره )مانند:مردی،زنی و جای زیبایی( )مانند : ]آن[ مؤلف ، ]آن[ خواننده، ]آن[ جزی

 ای تقسـیم ای و مقایسهارهاشبه دو نوع ارجاع به شخصی،  و ضمایر ) مانند: او، آنان( باشند.

( 3 و ( صـفات ملکـی  2 ،( ضـمایر شخصـی  1سـه زیرمقولـه دارد:    ،ارجاع شخصی .شودمی

ــت       ــولی اسـ ــاعلی و مفعـ ــمایر فـ ــامل ضـ ــز شـ ــی نیـ ــمایر شخصـ ــی. ضـ ــمایر ملکـ . ضـ

 (88:1375ابراهیمی،محمّد)

   ،The(خنثـی، شـامل حـرف تعریـف     1ای دو بخـش دارد : ارجاع اشاره به نظر هالیدی،

 ،دیکی مشارکین وشرایط مکانی فراینـد؛ یعنـی  ل اشاره به دوری و نزمنتخب، شامل عوام (2

ای ارجـاع مقایسـه   ،هالیدی (93-90:)همان .گاهحاال و آن ،آنجا ،اینجا ،آنها ،، آناین ضمایر

ــی      ــاعی م ــل ارج ــباهت عوام ــا ش ــانی ی ــه یکس ــتقیمی ب ــاع غیرمس ــدرا ارج ــدیل)ه .دان  و ی

)همـان   .شودای میلی و اشارهشامل صفات و قیود تفضی ،ایارجاع مقایسه (39:1984،حسن

تعبیر یا تفسیر یکـی از طـرفین ارجـاع، یعنـی عنصـر       ،آن ای است که طیِّارجاع، رابطه (94:

بـه   ،بلکه بـرای ایـن منظـور    شودای معنایی آن عنصر انجام نمیهبراساس ویژگی ،انگارپیش

  (2:1976)هلیدی، حسن؛. شودمی سوی دیگر رابطه، یعنی مرجع رجوع
شود. می ای خاص تقسیمکلی ارجاع عام و ارجاع مقایسه ، به دو دستةایارجاع مقایسه

 های دو چیزی که با هم قیاستوجه به ویژگی ای است بدونمقایسه ،ای عامارجاع مقایسه

دو چیزی که از طریق ارجاع  ،شود؛ یعنیبا یکسانی، شباهت و تفاوت تقسیم می و شودمی

از  ،مقایسه یا متفاوت. یکسانی طرفین اندیا شبیه اندیا یکسان ،شودمی ای عام مقایسهمقایسه

    شباهت آنها از طریق  شود،میدادهنمایش « یکسان »و  «برابر »هایی مانند طریق واژه

هر  «.متفاوت و متمایز »هایی مانند و تفاوتشان از طریق واژه «مثل شبیه و  »هایی مانند واژه

متنی است ،  درونارجاع ،بنابراین دارد ودر متن وجود ،انگار و پیش انگاشتهدوعنصر پیش

  شمارای عام نیز بهاز نوع مقایسه ،استنشدهو چون ویژگی خاصی از آنها با هم مقایسه

صورت صفت یا قید به ،انگار و مرجعی پیشهای کیفی و کمّها و تفاترود. شباهتیم

یک ویژگی خاص  ،خاص در مقایسة (94: 1376ابراهیمی، محمّد) .یابدمیای تجلیمقایسه

کیفی است. اگر  ی یاکمّ ،این ویژگی خاص کنیم؛میانگار و مرجع را با هم مقایسهپیش

 کیفی باشد، نتیجة شود. اگر مقایسةمیآن با عناصر شمارشی بیان ی باشد، نتیجةکمّ ةمقایس
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 ،خاص نیز ارجاعی و در نتیجه ةکنیم. مقایسمی آن را با عامل وصفی یا صفت تفضیلی بیان

  (37. )همان:تانسجامی اس

زیـرا   شـود مـی  در واقع، پیوندی بـین آنهـا برقـرار    ،کنیممیوقتی دو چیز را با هم مقایسه

 مقایسـه  ،سـپس و کنـار هـم قـراردهیم     های خود جداکنیم،ناچاریم این هردو را از مجموعه

      هـای خـود انتـزاع    از جملـه  را نماییم. اگـر ایـن فراینـد در زبـان روی دهـد، طـرفین مقایسـه       

   آنهـا را بـا هـم مقایسـه     ،راری ارتبـاط دهیم و پـس از برقـ  میدر ذهن کنار هم قرار کنیم،می

 خورنـد مـی  ، طرفین مقایسه با هم پیوندباشندداشتهنها در دو جمله قرارحال اگر آ نماییم؛می

یکـی از انـواع پیونـدهایی     ،شوند. ایـن نـوع اتصـال   میجمالت حاوی آنها نیز با هم متصلو

شامل ارتباط در سـطح   ،ارتباطاین  شود؛های متن با یکدیگر میاست که سبب ارتباط جمله

گونـه کـه بیـان شـد،     شـود. همـان  مـی نحوی و منطقی است وانسـجام نامیـده   ، معنایی،آوایی

شود و در کنار ارجاع شخصی و مقایسه نیز یکی از ابزارهایی است که سبب انسجام متن می

 .دهدمیارجاع را شکل دهندةعامل انسجام ،ایاشاره

 نقشگرا  هلید شناسی زبانا  از ديدگاه مقايساعوامل ارماع  -2-3

، به سه بخش 1عام را در جدول شمارة ای عوامل ارجاعی مقایسه ،(561:2004)  هلیدی

ای دو چیـزی کـه از طریـق ارجـاع مقایسـه      ،کند؛ یعنیو تفاوت تقسیم می یکسانی، شباهت

یکسانی طرفین مقایسه از طریـق   ت؛اند یا متفاوند یا شبیهاشوند یا یکسانمیعام با هم مقایسه

هایی ماننـد  شباهت آنها از طریق واژه شود،مینمایش داده« یکسان»و « برابر»هایی مانند واژه

 « .متمایز»و « متفاوت»هایی مانند و تفاوتشان از طریق واژه« مثل» و  « شبیه»

 ای از دیدگاه هلیدی: عوامل ارجاع مقایسه1جدول شماره 
Adverbial group:گروه قیدی Nominal group                                                    گروه اسمی  

 Epithet Enumerative Post-deictic  

Adverb 

 قید
Adjective, Adverb 

 صفت وقید

Adverb 

 قید
Adjective 
 صفت

 

Identically,(just)as, &,c. 

 صورت یکسانبه

  Same,equal, 
identical 

&,c.یکسان 

Identi
ty 
ییکسان  

Gener
al 

 عمومی

 

So,likewise, similarly,  &,c.  

-همین همان صورت،به مشابه،صورتبه

 گونهاین جور،

Comparative 
Adjective; such          

 صفت تفضیلی     

 dditional,   &c    

 مشابه                

Simila
rity 

 شباهت
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Otherwise, else, differently, 
&,c. 

تصورت متفاوصورت دیگر، بهبه  

  Other, 
different, &,c .   

 متفاوت           

Differ
ence 

 تفاوت

 

Comparative Adverb; 
better, &,c. OR 

Submodifire: more,fewer, 
less,&,c;so,as ,&,c,+ 

subhead; Averb 

Comparative: 
adjective : bigger, 

&,c, OR 
less,&,c;so,as ,&,c,+ 
subhead: Adjective 

 

Submodifire: 
more,fewer, 
less,&,c;so,as 

,&,c,+ subhead; 
numeral 

ای و های مقایسهصفت

 نماکمیت

  
Particular 

 مشخص

 

 عوامل ربط از ديدگاه نقشگرايی هلید   -2-4

ابزارهـای انسـجام مـتن یـا     عنـوان یکـی از   به ،(405:2004هلیدی ) عوامل ربط در نظریة

شوند. این عوامل، عـواملی هسـتند کـه بـین دو     میهای یک متن مطرحابزارهای پیوند جمله

در جـدول   ،عوامـل ربـط  . کننـد مـی گیرند و آنها را بـه هـم متصـل   میجمله یا اول آنها قرار

 است.آمده 2 شمارة

 : عوامل ربط از دیدگاه نقشگرایی هلیدی2جدول 
Hypotactic  Paratactic Meaning معنا Category:مقوله  

Non-finite Finite     

Besides, 
apart from, 
as well as 

While, 
whereas 

، هکدرحالی

 کهجایی

(both…)and; 
not only…but 

also 

 بلکه...تنها نه ؛ و...و

X and Y 

 آن و این

And,additive; 
positive 
 و مثبت

i).addition        
 اضافه

----- ----- neither…nor 
 نه...نه

not X and not 
Y 

 ه آننه این و ن

additive: negative 
 نه

 

 

Without 
 

While, 
whereas 

که، در حالی

 کهجایی

 X and 
conversely y 
 این و برعکس آن

But, adversative 
 

 

Instead of, 
rather than 
 درعوض، بهتراز

 

---- 

But not; 
not…but 
 نه...امااما نه؛ 

Not X but Y 
 ا آننه این امّ

Instead, replactive 
 جای آنبه

ii).variation 
 گوناگونی

Except for, 
other than 

جز برای، دیگرر  هب

 از

Except 
that 

 جز کهبه

Only ,but, 
except 

 جزنه، اما، به

X but not all X 
 این اما نه همه اینها

Except, 
subtractive 

 جزبه

 

If…not(
…then) 

 اگر...نه...)پس(

(either…) 
or (else) هم

 یا  دیگری

X or Y 
 یا این یا آن

Or 
 یا

iii).alternation 
 تناوب
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 در زبان فارسی  ارزيابیها  روند بررسی عبارت  -2-5

 استفاده از صف  برتر و صف  برترين  -2-5-1

 است.مورد توجه خریداران بوده ترکم معموالً ،های انفرادینمایشگاه -

 است .به این بازار راه پیدا کرده ،ترترو معروفجاافتادهآثار  -

 های فروش آثار هنری در ایران است .سال بدترین امسال از -

 ت.عامل دیدن مار سه بعدی اس ترینمهم ،نور -

 شباه  / تفاوت    -2-5-2

 .... بیـان و بسـا ی، چنان، انگار، چـه با عواملی مانند: چون، همچون، گوی ،این نوع مقایسه

اسـت. ایـن    ای با مبحث تشـبیه مـرتبط  ای به گونهتمامی عوامل ارجاع مقایسه شود. تقریباًمی

تشـبیه   شبه یا ویژگی مورد مقایسه، در حوزةوجه ، با توجه به ذکرکردن یا نکردن نوع تشبیه

 بین تشبیه و تفضیل و انواع دیگر تشـبیه تفـاوتی   ،زیرا از نظر معنی ردگیمیخاص یا عام قرار

 دارد.وجود

 توانید قیمت را روی دیوار یا کاتولوگ ببینید.یوقت نمموزه، هیچ چوننقاشی در  -

 کیمیاست. همچون ،هنرمندی که فردیتی درخور را به نمایش بگذارد -

 ای نقاش است.فقط متعلق به جهان اندیشه گویی ،کندرو میهایی روبهبیننده را با انسان -

 شود...میپیرامونش غرق در جهاناعتمادی در این بی چنانهری  -

 نیست.است و تکلیفش با خودش روشنهای متفاوت در نوساندر میان نظرگاه انگار فیلم -

 کنـد. می تقسیم تفاوت، شباهت، یکسانی، بخش سه به را عام ایمقایسه ارجاع ،هالیدی 

 «داشـتن تفـاوت »فعلـی  گـروه  و «تفـاوت » واژگـانی  شناسـة  از ،ارزیـابی  برای نیز الگو این در

 خـود  ذهـن  در را مـتن  از وارزیـابی  ازمقایسـه  چهـارچوبی  خواننـدگان  و اسـت شـده استفاده

 دهند.می تشکیل

 دانست. هاای رنگی کاراکترها و یا ابژهرا باید در فض تفاوتاولین  -

 بود.کردهمتوازنی خلق و  متفاوتهای موقعیت -

 است. متفاوتذات زندگی هردو با هم  -
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 ها  ربطی همپايگی روهگ -2-5-3

 ، برای ارزیـابی اسـتفاده  الگوهای دستوری حرف ربط همپایگی از ،کنندهنویسنده یا نقد

  تعبیـر و تفسـیر ارزیـابی    ،هـای ربطـی همپـایگی   قابل توجه اینجاست که گروه کند. نکتةمی

پـردازد. حـروف ربـط    نظـر خـود مـی   به بیـان نقطـه    ،هادارد و نویسنده از  طریق این ساخت

 همپایگی مورد استفاده در ارزشیابی آثار عبارتند از:

 «خواه.....خواه» ،«چه........چه»های یکسانی )تسویه(: وارهجمله -1

کـه حـروف ربـط همپـایگی      «خواه.....خـواه » «چه........چه»های یکسانی )تسویه(: وارهجمله

 است.هستند، مفهوم  ارزیابی و مقایسه به خودگرفته

 کنـد، موجـه  نمـی زندگی فرقی چههنر،  چهباز هم  ،یک مجموعه اثر هنری با طبع قدیمی -

 نیست.

 کتمان آن. خواهحقیقت و یادآوری تلخی  خواه ،هنر هرچه باشد -

  «.....ونهنه » ،«نه......نه»های منفی: وارهجمله -2

 کشد.اشیای پیرامونی را می نه کند وگراند فضاسازی میدر بک نهنقاش  -

 است. مدهرآرام؛ بیشتر فانتزی از کار دملود نه ،کمدی است نه...   -

 «گاهی...گاهی»و «یا یا،»: تناوب وارةجمله -3

 صورت گلی.به یاصورت بافت تزئینی به یااند؛ هایش مملو از نقوشنقش -

 نماید.میزمینی هایش، فرادر فرمدر همسانی  گاهیفلورسنتی و زمینی و  گاهینوری که  -

 تصحیح: بلکه وارةجمله -4

 مبتال به یکدیگر هستند.بلکه  کند که نه محکوم و نه مجبوره میآنها را متوجه این نکت- 

 متکی بر موقعیت حسی است. بلکه ضایی نه مبتنی بر اتفاقات متوالیچنین ف -

 ها  ربطی وابستگی گروه -2-5-4
 است. عوامل پیونددهندةشدهعامل ربطی وابستگی برای ارزیابی استفاده ،در این الگوها

 ربطی عبارتند از:

 .ارزیابی وابستگی ( در وارةقابل : اگرچه، هرچند،  )جملهقیدی ت وارةجمله -1
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 گذارد،کامی با صورتی از ترس و واهمه به تماشا میزن را در رنج و تلخ اگرچه اشنقّ -

 گیرد.انگشت اتهام را به سوی کسی نمی اامّ

تازه بعد از موفقیت بی نظیر پدرخوانده ا ، امّبودنوشته 1967نامه آن را سال فیلم هرچند -

 کرد.می بود که امکان ساخت آن را پیدا

  ارزیابی واره وابستگی ( درهمانطورکه،  )جمله:  حالت و کیفیت قیدی وارةجمله -2

های قیدی کیفیت و چگونگی ، به ارزیابی و مقایسه موضوع وارةبا استفاده از الگوی جمله

 است.شدهمورد نظر پرداخته

 توانـد بـازخورد اقتصـادی    مـی  همتوانـد صـنعت شـود، هنـر    گردشـگری مـی   طورکههمان -

 باشد.داشته

 کند.از هیچ استایلی پیروی نمیهم زندگی پیرو هیچ سبکی نیست، طبیعت  طورکههمان -

 سـان، بـه همـین   قـدر، همـان  قدر، به همان انـدازه، همـان  این/ آن :قیدی مقدار وارةجمله -3

 ارزیابی ( درواره وابستگیسیاق،  )جمله

 دراماتیزه کند که ما نگرانش باشیم. قدرآنتواند موضوع اصلی را را فیلم نمی -

 رسد.باورناپذیر و ناممکن به نظر می قدرهمان ،اقلیم ذهنی جری اولزمن -

 کنیم.های جانوری و گیاهی که ما فکر می، نابودی گونهبه همین سیاق -

قـدر،  این/ آن»به ارزیابی پرداخته و از قیدهای  ،نظر خودنویسنده از نقطه ،هادر این مثال

نمـای تصـویری ارزیـابی     بـرای ارائـة  « سـیاق همـین سـان، بـه  قدر، همانبه همان اندازه، همان

 کند.می ها استفادهموضوع

 ارزیابی واره وابستگی ( درکه،  )جملهدرحالی:  قیدی شرط  وارةجمله -4

 است.شده ها استفادهشرطی برای ارزیابی موضوع وارةاز جمله

 های بزرگ خالی . ها پول بسیار و خانهآمریکایی کهدرحالیها هنر بسیاری دارند اروپایی -

آثـاری بـه    کـه درحـالی تری هستند که گوشة آتلیـه خـاک بخورنـد    همیشه آثار با کیفیت -

 کنند.راحتی فروشتر بهمراتب پایین
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 ارزيابی واژگان از استفاده  -2-5-5
درقیـاس بـا/ در    معنای ارزیابی و مقایسه را دارند: تـرجیح/  ،طور واضحبه ها،بعضی واژه

 .نظررسیدنکردن/ بهکردن/ ارزیابیدادن/ مقایسهمقایسه با/ ترجیح

 در ارزیابی «ترجیح/ترجیح دادن »استفاده از واژگان  -1

 خاص موقعیتی کردنارزیابی برای ،«دادن ترجیح» فعلی گروه و «رجیحت» واژگانی شناسة از

 :کندمی هدایت ارزیابی سمت به را تمرکزخواننده و توجه، الگو  این. استشده استفاده

 دارد.تری وجودکه امکان ریسک کم های گروهیاین بود از نمایشگاه  ترجیح - 

 نهیم. پیش «تاریخ»جای واژة واژة هویت را به دهممی ترجیحدر اینجا  ا شخصاًامّ -

 در ارزیابی کردنارزیابی/  ردنکمقایسه/  با مقایسه در/  با درقیاساستفاده از واژگان:  -2

ت هنری دولتی برای ایـن نسـل   آنچه مسابقا در مقایسه با ،هاهنر جوان در گالری وضعیت -

 کند.می ربرگزا

 که تلقین کریستوفر فوالن را. کنندمیارزیابیهایی پوش را با همان مالککه نارنجی -

رغـم رفتـاری بـیش از حـد     ز کرخـه تـا رایـن کـه بـه     فصـلی مشـابه در ا   با کنیممی مقایسه -

 احساسی.

هـای مـاه   هـای عکـس از عـزاداری   دیگـر نمایشـگاه   در قیاس با ،های این نمایشگاهعکس -

 رسد.مینظرمحرم، متفاوت به

 در ارزیابی «رسیدننظربه»استفاده از گروه فعلی  -3

د و بـه  دار نقـش کالمـی ارزیـابی و مقایسـه را در فراینـد درک      ،«نظررسـیدن به»گروه فعلی 

 کند.  شناسایی ،در متن را د تا مفهوم ارزیابیدهواننده این امکان را میخ

 ها نیستند.چهره ،رسدمینظربهآنجه در اثرش مهم  -

 اند.تر شدهقبولبه لحاظ معنایی قابل ،کارهایش در دومین نمایش رسدمینظربه -
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 در زبان انگلیسی ارزيابیا  هوند بررسی عبارتر  -2-6
  it  (Anticipatory IT)پیشگرايی استفاده از  -2-6-1

یـا مصـدر یـا      thatدنبال آن فعل، صفت و همچنین بنـد  ، به itصورت نهاد تهی الگو به

صـفت ،  ، آید و مقوله ارزیـابی  می thatشده بعد از بند موضوع ارزیابی .است ingصورت 

 . است ارزیاب مقولة ،در این الگو صفتآید. ارزیابی میموضوع پیش از 

1. IT + V + ADJ + THAT clause. 

the sky is  , it is clear thatLooking at this exhibition…

paramount in... 

 کند.  می در ذهن خواننده تداعیرا مفهومی از سهولت  ،این الگو

2. IT + V + ADJ + TO-inf. 

work on any level of … it is difficult to make…As an artist ,  

 کند.می در ذهن خواننده تداعی را مفهومی از سختی ،این الگو
 3. IT + V + ADJ + ING-form. 

It is tempting, ... Image of a woman, a type . The nude. 

at the turbulent lif… looking 

 there (Dummy subject THERE)استفاده از نهاد ساختگی   -2-6-2

 صـفت فـراهم  وسـیلة  و این امکـان، بـه  دهد میتی از خوب یا بد را ارائهقضاو ،این الگو 

   شود.می
1. THERE + V + SOMETHING + ADJ + about/ in. 

mething comical There is so… a collection of children's toys. 

…sinister aboutand  

there is something …as we know, was an accident . Yet 

the … horribly ironic in 

2. THERE + V + NOTHING + ADJ + about/ in. 
 There is nothing daringly radical about… a tactile urgency. 

his art. He… 

the art here  new inthere is nothing … that is never broached; 

that is ere is… 

 

 (Pseudo – clefts) شدهاسنادساز ها  شبا تفاده از مملااس  -2-6-3
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یک فعل، صفت به همراه فعل  ،سپسو شود میشروع whatطور معمول با به ،این الگو

بعـد از فعـل    ، در آخـر جملـة  شدهوعی که ارزیابی، موض. در این الگواستک بندربطی و ی

 آید.است، میربطی و صفت که مقوله ارزیاب

WHAT + V + ADJ + link-V+ clause. 

What is exhilarating about India is also what is disorienting 

, at least at … about it 

 (Analogical patterns )ا الگوها  مقايسا  -2-6-4

طور به ،آید. این الگوو عبارت اسمی می  asصفت as/soقبل از شده موضوع ارزیابی 

 پردازد.به مقایسه و ارزیابی موضوعات می ،واضح

Thing evaluated + AS /SO/ ADJ AS + noun phrase 

. And as bad as a scream…a car's wipers on the windscreen is 

to Alfred … 

. pigeon's eggas big as a … the groom gave his bride a pearl 

More than… 

 (Lexical indicator of evaluation)نشانگر واژگانی ارزيابی -2-6-5

Such an/a است برارزیابی و سنجشای مبنی بر داللت نشانه. 

ممکـن اسـت    ،در ایـن الگـو   و صـفت و اسـم و بنـد اسـمی.     Such an/aنهاد و فعل و 

 بـا توجـه بـه    ،در این مورد کهباشیم ارزیاب داشته عنوان مقولةهرا ب صفت یا نبود آنحضور 

 کنبم.توانیم مفهومی از ارزیابی را درکمی ،الگوی دستوری

Subj + V + SUCH A/AN + (ADJ)+ N + that NP 

job installing works in the   such a beautifulStorr has done 

he's softened any edge they  thatshow 's airy warehouse space 

might have. 

نویسـنده   ،بـا یـک صـفت همـراه شـود      Such an/aاست که هربـار  قابل ذکر این نکتة

 دارد که ارزیابی قاطعی را ارائه دهد. سعی

ــع -2-6-6 ــانی  تجمـ ــفتی و واژگـ  Lexical and adjectival )صـ

accumulation) 
 ...و.../ یا اسم و اسم وشده ، فعل ، صفت وصفت موضوع ارزیابی

 Thing evaluated + V + ADJ + ADJ + …/ or N+N + …  
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is focus, direction , and a strong  lacks What the showa. 

curatorial voice. 

b. I respect the work of langlands and Bell. It is intelligent, 

elegant and always beautifully executed. 

کنـد  مـی  تشـدید پیـدا   ،شود. ارزش مثبت در متنمی تجمع صفتی به ترتیب خاصی ارائه

(b) شودمیارزش منفی در متن کاسته از اهمیت و (a)  .   

 ا  زبان ارزيابی در فارسی و انگلیسیبررسی مقايسا  -2-7

 کاربرد  صف  برتر و برترين  -2-7-1

تـرین  ، رایـج صـفات  کـاربرد  فارسـی و انگلیسـی،  ای زبان ارزیـابی در  در بررسی مقایسه

 است.صفت برتر و صفت برترین کاربرد صورت به ،هر دو زبان ارزیابی است که در شیوة

 در زبان فارسی : 

از بـرای اهـداف ارزیـابی و سـنجش     صفات برتر و برترین استفاده از در زبان فارسی نیز 

ارزیاب ) گـروه صـفتی(    است: موضوع ارزیابی) گروه اسمی(، مقولة آمار باالیی برخوردار

 .گروه فعلی(شده )و  موضوع ارزیابی

 کاربرد صفات برتر در موارد ارزیابی:

 رسید.نظرمیبه ترتر و جسورانهپخته ،اشکارهایش به نسبت آثار قبلی-

 کاربرد صفات برترین در موارد ارزیابی :

 نمایشگاه نقاشی معصومه مظفری در گالری طراحان آزاد بود.  جدیدترینعنوان -

 در زبان انگلیسی : 

 کاربرد صفات برتر برای اهداف ارزیابی  :

/ ایو گروه اسمی/ حـرف اضـافه   as/thanگروه اسمی و فعل ربطی و گروه صفتی برتر و 

 قیدی

Noun group + link verb + comparative adjective group as / 

than +NG / PP / ADVG  

anything he can get through his own  cheaper thanWhich is  

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 ) 

dangerous. mostThis particular phase is  

 کاربرد شباه    -2-7-2

در  «بسـا و... ن، گویی، چنـان، انگـار، چـه   چون، همچو» ، با عواملی ماننداین نوع مقایسه

 شود . می در زبان انگلیسی بیان such a / anو زبان فارسی 

 در زبان فارسی :

 شده  موضوع ارزیابی، مقوله ارزیاب ) عوامل تشبیه( و موضوع ارزیابی

 بسا.... + صفت یا گروه اسمی عوامل تشبیه: چون، همچون، گویی، چنان، انگار، چه

رود که دوباره میبه سوی سرنوشت تراژیکش پیش آگاهیمنشی و خودبزرگ چنانبا او  -

 تواند... می

 کند.می نیز چارچوبی از ارزیابی و مقایسه را برای خواننده تداعیاین الگو 

 :در زبان انگلیسی 

 گروه اسمیThat  ) صفت( و   ،SUCH +A / A   +  نهاد فعل
Subj + V + SUCH +A / AN + (ADJ) +N + That NP 

chameleon that he changes his  such aA sitter turns out to be 

lock and the social category he belongs to, at will.  

 ها  ربطی همپايگی گروه -2-7-3
 کند.   می نقش ارزیابی و مقایسه را ایفاالگوهای دستوری حرف ربط همپایگی ، 

 در زبان فارسی:  

 وارةوارة منفـی و جملـه  ارزیـابی ) جملـه  زیابی، مقوله : موضوع ار«بلکه » تصحیح وارةجمله

 تصحیح (. 

در  هـایی چـالش  ،اغلـب  بلکـه  آیـد سازنده در مقـام آمـوزش برنمـی    تنهانه ،هادر این فیلم -

 آورد.  میوجودهای قصه بهروابط شخصیت

 گلیسی :در زبان ان

 ) گروه حرف اضافه( یارزیابمقوله گروه اسمی، فعل ربطی، گروه صفتی و 
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Noun group + link verb + adjective group + (evaluator) pp 

with to  

the team  but alsoto myself,  not onlyA game is so important 

and the England fans. 

 وابستگی  ربطیها  گروه -2-7-4
سـان، بـه   قـدر، همـان  قدر، به همان اندازه، همـان قیدی مقدار این/ آن وارةکاربرد جمله 

، بـا اسـتفاده از   در زبـان انگلیسـی    AS /SO/ ADJ ASسـیاق در زبـان فارسـی و     همـین 

 دهد.می ،  مفهومی از ارزیابی را ارائهوارة قیدی مقدارجمله

 در زبان فارسی : 

سـان، بـه   قـدر، همـان  قدر، به همـان انـدازه، همـان   ارزیابی )این/ آن موضوع ارزیابی ، مقولة

 وابستگی. وارةجمله( و سیاقهمین

  ند که ما نگرانش باشیم.  کدراماتیزه ایاندازهبهاصلی را موضوع تواند فیلم نمی -

 در زبان انگلیسی : 

و  (2)  شـده و موضوع ارزیابی  asمقوله ارزیابی ) صفت(  as/so(، 1شده) موضوع ارزیابی

 عبارت اسمی.

 Thing evaluated (1) (Noun group )+ link verb + as + adjective 

group + as + thing evaluated(2) 

this. as huge  asIt would be something  

 تجمع صفتی و واژگانی  -2-7-5

 در زبان فارسی :

 صفت و صفت و...(.، مقوله ارزیابی )  موضوع ارزیابی

 دهد. می ت بیشتریت و حدّشدّبه فرم  ،فرشید با رنگ -

 (.صفت وصفت و.../ یا اسم و اسم و...مقوله ارزیابی )شده ، فعل ، موضوع ارزیابی

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

historical, excessive, Romantic art, we are warned, is 

.pompous, even  fascistic 

 

 گیر نتیجا -3
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شود: ارجاع، حـذف،  های متن میعواملی که سبب پیوند جمله ،نقشگرای هالیدی در نظریة

جایگزینی، ربط و انسجام واژگانی است و مقایسـه نیـز یکـی از ابزارهـایی اسـت کـه سـبب        

به هـم   ،در واقع ،شوندوقتی دو واحد زبانی با هم مقایسه می ،از نظر هلیدی .شودانسجام می

       تقسـیم  بـه سـه بخـش یکسـانی، شـباهت و تفـاوت       ،ای عـام دهنـد. ارجـاع مقایسـه   میارجاع

شـده  اسـتفاده  به بررسی و تعیین هویت الگوهای دستوری و واژگـانی  ،شود. در این مقالهمی

. ایـم با هـم تطبیـق داده  آنها را و  گلیسی پرداختهدر دو زبان فارسی و ان ،ایدر ارجاع مقایسه

زبـان  ساختاربندی جمالت بـرای اهـداف ارزیـابی در دو     ،چه در این مقاله گفتیمبراساس آن

 .  است دارای الگوهای ساختاری مشترک و خاص ،فارسی و انگلیسی

 لگوهای ساختاری مشابه برای اهداف ارزیابی در دو زبان فارسی و انگلیسیا -

بـه   ،در هـر دو زبـان  و ارزیـابی   تـرین شـیوة  ، رایـج کاربرد صـفات : صفت برتر و برترین -1

  .است صورت کاربرد صفت برتر و صفت برترین

بسـا  ی، چنـان، انگـار، چـه   چون، همچون، گوی»با عواملی مانند  ،این نوع مقایسه :شباهت -2

 شود . می در زبان انگلیسی بیان such a / anدر زبان فارسی و  «...و

قـدر، بـه همـان انـدازه،     قیـدی مقـدار ایـن/ آن    وارةکاربرد جمله :قیدی مقدار وارةجمله -3

در زبـان    AS /SO/ ADJ ASسـیاق در زبـان فارسـی و    سان، بـه همـین  قدر، همانهمان

 دهد.می،  مفهومی از ارزیابی را ارائهوارة قیدی مقدارتفاده از جمله، با اسانگلیسی

قـدر،  قدر، به همان انـدازه، همـان  ارزیابی )این/ آن در زبان فارسی :  موضوع ارزیابی، مقولة

 وابستگی. وارة( و جملهسیاقسان، به همینهمان

و    asارزیــابی ) صــفت(  مقولــة as/so(، 1)  شــدهدر زبــان انگلیســی : موضــوع ارزیــابی

 و عبارت اسمی. (2)  شدهموضوع ارزیابی
 Thing evaluated (1) (Noun group )+ link verb + as + 

adjective group + as + thing evaluated(2) 

همپایگی ، نقش ارزیـابی و مقایسـه را   الگوهای دستوری حرف ربط  :تصحیح وارةجمله -4

 کند.   می ایفا
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وارة منفـی  موضوع ارزیابی، مقولة ارزیابی )جمله«: بلکه»تصحیح  وارةجملهدر زبان فارسی: 

 (.  وارة تصحیحو جمله

ارزیابی ) گروه حرف  سمی، فعل ربطی، گروه صفتی و مقولةگروه ایسی: در زبان اتگل

 اضافه(

)alsobut , not only(   

Noun group + link verb + adjective group + (evaluator) pp 

with to  

 تجمع صفتی و واژگانی  -5

 ارزیابی ) صفت و صفت و...(. موضوع ارزیابی ، مقولة :در زبان فارسی

ارزیابی )صفت وصفت و.../ یـا اسـم و    شده ، فعل ، مقولةموضوع ارزیابی در زبان انگلیسی:

 اسم و...(.

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

   :الگوهای ساختاری خاص برای اهداف ارزیابی در زبان فارسی -

   .داشتنتفاده از واژگان: متفاوت/  تفاوتاس -1

   .کردنمقایسه  / بادرمقایسه  / بااستفاده از واژگان: درقیاس -2

   .(وابستگی وارة)جملهابل : اگرچه، هرچند ،  قیدی تق وارةجمله -3

 .()ربطی همپایگی «نه .....ونه » و « نه......نه »های منفی: وارهجمله -4

   .(وابستگی وارةکه )جملهقیدی شرط : درحالی وارةجمله -5

   .()ربطی همپایگی« خواه.....خواهن»و « چه........چه»های یکسانی )تسویه(: وارهجمله -6

   .«رسیدنبه نظر»استفاده از گروه فعلی  -7

   .(وابستگی وارة)جملهطورکه قیدی کیفیت و حالت:  همان وارةجمله -9

 .)ربطی همپایگی( «گاهی...گاهی»ا، وگرنه، الّ تناوب: یا، یا اینکه، و وارةجمله -10

   .دادناستفاده از واژگان: ترجیح/ ترجیح -11

 .برای اهداف ارزیابی در زبان انگلیسی ،الگوهای ساختاری خاص  -

 الگوهای ساختاری که به منظور بیان سنجش و ارزیابی مـورد اسـتفاده   ،در زبان انگلیسی

 :  است صورت زیرزبان، به عالوه بر موارد مشترک در دو ،گیردمیقرار
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  it (Anticipatory IT) پیشگرایی -1

یـا مصـدر یـا      thatدنبال آن فعل، صفت و همچنین بنـد  ، به itصورت نهاد تهی الگو به

ارزیـابی ، صـفت ،    د و مقولةآیمی thatبعد از بند  ،شدهاست. موضوع ارزیابیingصورت 

 آید.پیش از موضوع ارزیابی می
1. IT + V + ADJ + THAT clause. 

2. IT + V + ADJ + TO-inf. 

 3. IT + V + ADJ + ING-form.  
  there (Dummy subject THERE) ساختگینهاد  -2

 دهد. می این الگو قضاوتی از خوب یا بد را ارائه

THERE + V + SOMETHING + ADJ + about/ in. 

  (Pseudo – clefts)شده شبه اسنادسازی  -3

یـک فعـل، صـفت بـه همـراه       ،سپس و شودمیشروع whatبا  ،طور معمولبه ،این الگو

، بعـد از  به آخر جملـه  ،شده وعی که ارزیابی، موض. در این الگواست فعل ربطی و یک بند

 آید.ارزیاب است، می فعل ربطی و صفت که مقولة
WHAT + V + ADJ + link-V+ clause. 

 از ،کـه نویسـنده یـا منتقـد    است دال بر ارزیابی در متن هایی نشانه ،ی مورد بحثالگوها 

کنـد و  مـی  کیـد و بـر روی ویژگـی خاصـی تأ    اسـتفاده جلب نظر خواننـده   این الگوها برای

ن هویت الگوهـای دسـتوری   گیرد. تعییاحساسات خواننده را جهت اهداف خود به بازی می

نقش کالمی ارزیابی ومقایسه را در فرایند درک دارند و به خواننده ایـن امکـان    ،و واژگانی

ی از چهـارچوبی ازمقایسـه وارزیـاب    کنـد و شناسـایی را در متن، دهند تا مفهوم ارزیابی را می

  د.متن را در ذهن خود تشکیل ده
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