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  چکیده

 براي تعیین هویت الگوهاي دستوري و واژگانی استفادهنقد آثار هنري حاضر قصد بر آن است تا مقاله  در
ت، ، صفژهوا(هاي زبانی همچنین شیوه استفاده از زبان ارزیابی و انواع ساخت واي شده در ارجاع مقایسه

ه نقش کالمی ارزیابی و تعیین این الگوها ک. شودبررسی  ،کار گرفته شدهه ب) هاي دستوريبند و سازه
 د تا مفهوم ارزیابی در متن را شناسایی کند ودهد به خواننده این امکان را میدر فرآیند درك دارنمقایسه 

روش تحقیق این پژوهش به صورت  .دزیابی از متن را در ذهن خود شکل دهار مقایسه و چهارچوبی از
مجله هنري از   25است که از نقد آثار هنري  60مشتمل بر  هاي مربوطتحلیلی است و داده -توصیفی

پس از مطالعه و بررسی جمالت استفاده شده براي . نگار گردآوري شده استلم، فیلمتندیس، فی جمله
اي هاي مقایسهو الگوهاي دستوري عبارت هاواژهاست، کلیه جمله  603ارزیابی آثار هنري که مشتمل بر 

هاي صفت برتر و برترین و در این پژوهش مشخص گردید که نمونه. ه استبندي شداستخراج و فهرست
و در نقد آثار هنري از این موارد براي ارزیابی آثار رزیابی از آمار باالتري برخوردار شباهت در ساختارهاي ا

  .است هنري بیشتر استفاده شده
  

  .اي، نقد، تحلیل گفتمان زبان ارزیابی، انسجام، ارجاع مقایسه: هاي کلیديواژه
  
  مقدمه - 1

 که موضوعاتی ازجمله. کندطور واضح در توصیف اثر هنري نقش مهمی ایفا می ارزیابی و مقایسه به
 مورد در اوتقض هنر از است عبارت نقد .است »نقد« شودپرداخته می بدان علمی نشریات در همیشه

 معتقد است که ارزیابی )2005(رادیقري .هنري اثر یا متن یک ارزش ارزیابی و ادبی و هنري اثري
. کندث میاش بحاصطالح پوششی است براي بیان نگرش نویسنده یا گوینده درباره موضوعاتی که درباره

استفاده از زبان ارزیابی و انواع  در این پژوهش شیوه. عنوان ارزیاب بیان شودبه گفتار ممکن استهر پاره
استفاده شده براي ارزیابی آثار هنري ) زبان  هاي دستورها، صفت، بند و سازهواژه(هاي زبانی ساخت
  .شودمی بررسی
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  :شوددر بررسی زبان ارزیابی در آثار هنري اهداف زیر دنبال می
  هاي الگوهاي زبان ارزیابیدستیابی به مالك -1
  اي در زبان نقد آثار هنري ل ارجاعات مقایسهبررسی عوام -2
  
  تحلیل گفتمان انتقادي - 2

گرفته شکل شناسی است که در چند دهه اخیر هاي علم زبانکاوي یکی از گرایشتحلیل کالم یا سخن
، کاوي مطرح استاز جمله مباحثی که در تجزیه و تحلیل کالم یا سخن .و به سرعت رو به رشد است

مطالعه عملکرد عناصر درون زبانی و برون زبانی در مراودات بین . همبستگی متن است بحث پیوستگی و
از جمله  ها یا تاثیر نحوه ساختمان متن و همینطور بافت اجتماعی متن در تبلور نقش و معناي آنانسان

  . شودمباحثی است که در تحلیل کالم به آن پرداخته می
دیکرد وشناسی همگانی دارد و رست که ریشه در رشته زباناي اتحلیل گفتمان موضوعی میان رشته

هاي شناسی انتقادي و به دنبال آن تحلیل گفتمان انتقادي، در دههنوین و توسعه یافته آن، یعنی زبان
شناسی را روان وشناسی، فلسفه، علوم سیاسی، هنر ، جامعههاي ادبیاتون رشتهاخیر گستره وسیعی همچ

شناختی با ادبیات از طریق مطالعات تحلیل متون یل گفتمان انتقادي و نقد زبانتحل. دربرگرفته است
تحلیلگران گفتمان انتقادي بر این باورند که متون ادبی نیز . شناسی و نقد ادبی مرتبط استادبی، سبک

لیل نمود توان با نگرش و روش انتقادي تحرو آنها را نیز میاند از اینمانند سایر متون در خدمت ارتباط
باشد یعنی دانشی داشته تاریخی  اي از دانشخواننده متون ادبی باید گنجینه). 18- 17: 1386زاده، آقاگل(

هاي فرهنگی در هر دوره تاریخی که در کالم تبلور یافته و یا آن گفتمانی که متن در از اعتقادات و ارزش
ل موفقی بین نویسنده و خواننده برقرار در این صورت است که تعام. آن گفتمان خاص نوشته شده باشد

باور هلیدي ادبیات وضعیت خاصی دارد که آن را به هنر کالمی تبدیل  به).  235: 1996 ،1فاولر(گردد می
هاي دیگر، ادبیات جهان را وراي متن تعریف طوریکه برخالف گونه ، بهاین مستقل است کند، بنابرمی
  ). 139:1985هلیدي، (وسیله موقعیت آن  کند و نه بهمی

  
  پیوستگی و انسجام متن  - 2-1

که  ییکی از عوامل. رود که با عوامل ساخت جمله کامال تفاوت داردکار میدر ساخت یک متن عواملی به
است که در درون  هاییشود انسجام یا پیوستگی متن با پیوندها و ربطیباعث بازشناخته شدن متن می

تر و یا اراي انسجام ضعیفنیز معتقد است متون ممکن است د )33: 1976(2وینسکیگوت. متن وجود دارد
- عبارت یا هاواژه اي،گفته یا نوشته هر هايجمله در .باشند؛ اما هیچ متنی بدون انسجام نیستتر قوي
 نیمعا درست انتقال و مطلب ترسریع و بهتر درك در ارتباط این .انددر ارتباط هم با که وجود دارد، هایی

                                                
1- Fowler, R. 
2- Gutwinski, W. 
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 معنایی، آوایی، سطح در ارتباط شامل ارتباط این. دارد اساسی نقش گفته یا نوشته آن در نهفته و آشکار
 گفته یا نوشته هر هايجمله هايعبارت و هاواژه نحوي یا معنایی آوایی، ارتباط. است منطقی و نحوي

 ارتباط هم با آن هايجمله عوامل عنیی باشد، داشته بافتار ايگفته یا نوشته اگر. دشومی نامیده »بافتار«
 پراکنده هاينوشته از و یکپارچه را متن آنچه. شودمی نامیده »متن« گفته یا نوشته آن باشد، داشته
 هايجمله روابط حاصل متن انسجام یعنی است؛ بافتار حاصل متن انسجام. تاس انسجام سازد،می متمایز

. ددار اشاره گفته یا نوشته هايجمله اتصال و پیوستگی به که است مفهومی انسجام،. تاس یکدیگر با آن
 کالم از بخش یک در عاملی تعبیر که آیدمی پدید هنگامی یکدیگر با آن عوامل روابط یا هاجمله اتصال

جمالت یک متن و عناصر درون ). 3: 1976حسن،  هلیدي و(باشد وابسته کالم همان در دیگر عاملی به
شناسایی و تحلیل این پیوندهاي منسجم در درون متن . شوندفاوتی به هم مربوط میهاي متآن به روش

اخت این شن. کندخواهد بنویسد تنظیم میدهد که نویسنده چگونه مطلبی را که میبه ما این بینش را می
ی عواملی که در زبان فارس. باشد در مورد منسجم بودن یا نبودن متن تواند عامل مهمی در قضاوتمی

آورد عبارتند از کلمات پیوندي یا ربطی، ارجاع، جانشینی، مقایسه وجود می انسجام و پیوستگی متن را به
  .و تکرار

  کلمات پیوندي یا ربطی -1- 2-1
. کنندگیرند و آنها را به هم متصل میا اول آنها قرار مییکه بین دو جمله  اندعوامل ربط، عواملی

اما عناصر دیگري نیز مانند قید و گروه حرف  .است »حروف ربط«ن فارسی در زباربط عامل  ترینمتداول
 .ند که عملکرد همه آنها همانند عملکرد حروف ربط استااي به عنوان عامل ربط در متن فعالاضافه

د و حروف ربط با نمایهاي مربوط را در جمله مشخص میحروف اضافه رابطه دستوري یا نقش گروه
سازند یا با مفهوم هاي اصلی یا همپایه را به یکدیگر مربوط می، جملهوند یا ربطدستوري پی مفهوم

  .)28:1381الدینی، ةمشکو( کننددستوري خاص جمله وابسته را به جمله اصلی متصل می
 پیوستگی متن ممکن است از طریق ارتباطات معنایی یا واژگانی به دست آید حتی اگر کلمات

. یاد کرده است »پیوند معنوي«خانلري از این ارتباط به عنوان . ته باشدپیوندي در متن وجود نداش
در . ستا هاي ربطیهاي مرکب در زبان فارسی، حروف ربط و گروههاي ساختمانی جملهمهمترین نشانه

  :زبان فارسی دو نوع حرف ربط مهم کاربرد دارد
همسان و  واره دیگرکلمه یا گروه یا جمله بااي را وارهکه کلمه یا گروه یا جمله حرف ربط همپایگی) 1 

دهند؛ آیند و آنها را به هم ربط میهاي ربطی همپایگی در جمله بین دو همپایه میگروه. کندمی همپایه
آن و اول دار و جزء دیگر آنها در پایان اي که معموال یک جزئشان در آغاز همپایههاي گسستهمگر گروه

- نه...اینکهنه«، »خواه...خواه«، »چه...چه«، »هم...هم«، »یا...یا«ها عبارتند از گروه این. آیندهمپایه می
  ، »بلکه...نه«، »از سویی دیگر...سوییاز «، »از طرفی دیگر...از طرفی «،»گاهی...گاهی«، »هاینک

  .»بلکه...تنها نه«، »که...تنها نه«، »بلکه...تنها نه«، »که بس...نه «



   1395تابستان  ،45، شماره 12فصلنامه پازند، سال / 14
 
واره هم نقشی ندارد و فقط دو جملهه ها بکه در پیوستن کلمات و گروه يا پیروحرف ربط وابستگی ی )2

که  حروف ربطی. سازدمه براي دیگري میپیوندند و در حقیقت یکی را در حکم یک کلهم میه را ب
 اگرچه باید دسازنواره قیدي میآیند و آنهایی که جملهسازند پیش از پیرو میی میواره اسمی و وصفجمله

منظور ه علت اینکه، به تا، اگر، چون، ب« مانند. آیندگاهی در وسط آن هم میگیرند، در آغاز پیرو قرار 
  ).252-247: 1386خانلري،(و بسیاري دیگر »اینکه، اگرچه، درحالیکه

  .ساده و مرکب  :کندرا به دو نوع تقسیم میجمله ) 101- 91: 1381(الدینی ةمشکو
لحاظ  و به ستا هاي روساختی یک جمله اصلی را داراتنها سازه یجمله ساده به لحاظ روساخت

جمله مرکب بر دو . داردهاي روساختی بیش از یک جمله اصلی را سازه ،تجزیه روساختی، جمله مرکب
  .جمله مرکب همپایه و جمله مرکب ناهمپایه : نوع است

هاي همپایه یا یکی از جمله. شوداز پیوند دو یا چند جمله اصلی تشکیل میجمله مرکب همپایه 
-و جز اینها به یکدیگر مربوط می »، اما، ولی...یا...و، یا« ف عطف یا حروف ربط همپایگی، یعنیحرو

  .شودگفته می »جمله پایه«، هاي سازنده جمله مرکب همپایهبه هر یک از جمله. گردند
هاي وابسته که در یکی از جایگاه و یک یا چند جمله) اصلی (از یک جمله پایه  جمله مرکب ناهمپایه

، یکی از حروف ربط در جلو جمله وابسته، معموالً. شودگردد، تشکیل مینحوي جمله پایه ظاهر می
- ، جاییکهکه، زمانیکه، هنگامیکه، تا، اگر، چون، زیرا، زیراکه، وقتی« رود از جملهکار میناهمپایگی به

  .و جز اینها »که
  ارجاع -2- 2-1

آنها وابسته به بعضی  شوند، بلکه تعبیر و تفسیردرك و تعبیر نمی صر متن توسط معناي خودگاهی عنا
. ، البته گاهی مرجع کلمه خارج از متن استبراي فهم آن باید به مراجع رجوع شود و عناصر دیگر است

اما اگر . که نقشی در پیوستگی متن ندارد درك کردیعنی با توجه به موقعیت خارج از متن باید آن را 
گاهی مرجع کلمه قبل از آن قرار . شودن متن باشد باعث پیوند و ارتباط پیوستگی میمرجع کلمه در درو

  .کلمات قبل بازگشتو براي فهم آن کلمه باید به  گیردمی
  جانشینی  -3- 2-1

 جانشینی ممکن است در سطح یک واژه،. است يدیگر وسیله عنصر ، جایگزینی یک عنصر بهجانشینی
یک کلمه جایگزین یک گاهی یک عبارت یا یک اصطالح و یا حتی . یک گروه و یا یک جمله باشد

  .شودو باعث پیوستگی متن میگردد جمله می
 مقایسه -4- 2-1

دارا بودن دو مشخصه صفت، یعنی  شود که در مواردي آنها را باهایی یافت میدر زبان فارسی، واژه
- توان به، و در موارد دیگر بدون دو مشخصه یادشده می»پذیريمقایسه«و » اشاره به چگونگی یا حالت«

در اینصورت . روندکار میها هم به عنوان صفت و هم به عنوان اسم بهرو، اینگونه واژهاز همین. کار برد
 »صفت برتر«در واقع، . شودبه دنبال صفت ظاهر می »صفت برتر«به عنوان نشانه » تر –«نشانه صرفی 
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شوند بیشتر یا کمتر چگونگی یا حالت در یکی از دو اسمی که با هم مقایسه میدهد که میزان مینشان 
هاي توان با گروهی از اسملحاظ دارا بودن چگونگی یا حالت خاص، اسم را میاز سوي دیگر، به . است

) فت عالیص( »صفت برترین«به عنوان نشانه » ترین –«در اینصورت، نشانه صرفی. دیگر مقایسه کرد
چگونگی یا حالت در یک اسم در دهد که میزان نشان می صفت برترین. رودکار میبه دنبال صفت به

  ).163-  162:1381الدینی،ةمشکو( هاي مورد نظر بیشتر و یا کمتر است مقایسه با اسم
بین آنها  کنیم در واقع، پیونديوقتی دو چیز را با هم مقایسه می نکته قابل ذکر این نکته است که

هاي خود جدا کنیم؛ کنار هم قرار دهیم سپس مقایسه شود؛ زیرا ناچاریم هردو را از مجموعهبرقرار می
کنیم؛ در ذهن انتزاع میرا هاي خود اگر این فرایند در زبان روي دهد، طرفین مقایسه از جمله. نماییم

در دو جمله قرار حال اگر . نماییممقایسه می آنها را با هم ،دهیم و پس از برقراري ارتباطکنار هم قرار می
- خورند  و جمالت حاوي آنها نیز با هم متصل می، عالوه بر طرفین مقایسه با هم پیوند میداشته باشند

. شودهاي متن با یکدیگر میاین نوع اتصال یکی از انواع پیوندهایی است که سبب ارتباط جمله. شوند
. شودنامیده می »انسجام«نایی، نحوي و منطقی است که ، معح آواییارتباط شامل ارتباط در سطاین 

شود و در کنار ارجاع همانگونه که بیان شد، مقایسه نیز یکی از ابزارهایی است که سبب انسجام متن می
  ).93:1388نوروزي، ( دهددهنده ارجاع را شکل میاي عامل انسجامشخصی و اشاره

  تکرار -5- 2-1
 »بازگویی«نظر گرفت که در یک قطب آن ، توان براي آن پیوستاري دری دارد و میتکرار خود انواع

در میان این دو . وجود دارد »کلمات عام«گیرد و در انتهاي دیگر پیوستار، کاربرد کامل یک واژه قرار می
گاهی براي . گیرندقرار می »شمول معنایی«و » معناییهم«طب انواع دیگري از تکرار، همچون ق
  :کنیم که عبارتند ازیوستگی متن از تکرار کلمات استفاده میپ

  ....حسن بود، سعید بود: تکرار فعل 
  این گوي و این میدان : تکرار ضمیر اشاره 
  .....چه،  -نه، چه - هم، نه -و، هم -و: تکرار ابزار عطف 

  ......خستگانی، تو پناهگاهخدایا، تو تنها امید دل: تکرار ضمیر 
  ..........اي ایران ، اي وطن من، : نه نداانشتکرار 

  ................نوازم ، تو را اي هستی من دوست دارمتو را اي نور دیده می: تکرار مفعول یا گروه مفعولی 
گستراند، آن هنگام که خواب خستگان را هاي خود را میآن هنگام که شب بال: تکرار قید یا پیوند قبلی 

  ). 135-130: 1378تاکی ،  گیتی( ...ربایددر می
  ماهیت ارجاع و استنباط  - 3
وسیله ارجاع به آن  که بهطوري ؛ بهاست هاي معنایی میان یک عنصر ارجاعی با مرجعشارجاع رابطه 

، اشاره و مبهم، صفات ارجاع از طریق ضمایر شخصی، مشتركدر زبان فارسی . مرجع، قابل تعبیر باشد
. گیردصورت می... ، مانند  اکنون، حاال، پس، بعد، و و برخی از قیدها... تر و بهتر، آسان: سنجشی مانند 
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- طور معمول، ارجاع به. زبانی به عنصر زبانی دیگر در متن است  مرجعی عنصرپیوستگی درونارجاع، 
ز ارجاع دهنده راهنمایی است براي یافتن اطالع ا. باشددهنده به لحاظ صورت و نقش با عنصر مرجع می

  ارجاع ضمیريسه نوع ارجاع در زبان فارسی وجود دارد که عبارتند از . باشدجایی دیگر که مرجع می
  .اياي و ارجاع مقایسه، ارجاع اشاره)شخصی( 

که  ارند،  بلکه این کاربران هستندتردید، روشن است که کلمات به خودي خود به چیزي ارجاع ندبی
شاید بهتر باشد که ارجاع را به مثابه عملی در نظر بگیریم که . دهندآنها را به شیء یا فردي ارجاع می

کند تا شنونده یا هاي زبانی، شرایطی را فراهم میطی آن، گوینده یا نویسنده با به کارگیري صورت
توانند شامل نامند که میهاي زبانی را عبارات ارجاعی میاین صورت. اي را بشناسدخواننده بتواند پدیده

خواننده، ] آن[مؤلف ، ] آن: [مانند (هاي اسمی معرفه ، عبارت)شکسپیر، کتی و هاوایی: مانند(می خاصاسا
ارجاع به . باشند) او، آنان: مانند( و ضمایر ) زنی و جاي زیبایی مردي، :مانند(یا نکره ) جزیره] آن[

) 2ضمایر شخصی ) 1 ارجاع شخصی سه زیرمقوله دارد. شوداي تقسیم میاي و مقایسهارهشخصی، اش
 .ضمایر فاعلی و مفعولی استضمایر شخصی نیز شامل . ضمایر ملکی) 3صفات ملکی 

- ارجاع مقایسه. شوداي خاص تقسیم میاي به دو دسته کلی ارجاع عام و ارجاع مقایسهارجاع مقایسه
شود با یکسانی، شباهت هم قیاس می هاي دو چیزي که بااي است بدون توجه به ویژگیاي عام مقایسه

شود یا یکسان اي عام مقایسه میشود؛ یعنی دو چیزي که از طریق ارجاع مقایسهو تفاوت تقسیم می
 »یکسان«و » برابر«هایی مانند مقایسه از طریق واژهیکسانی طرفین . است یا شبیه است یا متفاوت

-اوتشان از طریق واژهو تف »مثل«و » شبیه«یی مانند هات آنها از طریق واژهشود؛ شباهنمایش داده می
نابراین ارجاع ب. و پیش انگاشته در متن وجود دارد انگارهر دوعنصر پیش. »متفاوت و متمایز«هایی مانند 

شمار اي عام نیز بهدرون متنی است و چون ویژگی خاصی از آنها با هم مقایسه نشده است از نوع مقایسه
اي تجلی ت یا قید مقایسهانگار و مرجع به صورت صفهاي کیفی و کمی پیشتوو تفاها شباهت. رودمی
  .یابدمی

این ویژگی خاص . کنیم انگار و مرجع را با هم مقایسه مییک ویژگی خاص پیش ،در مقایسه خاص
فی اگر مقایسه کی. شوداگر مقایسه کمی باشد، نتیجه آن با عناصر شمارشی بیان می. کمی یا کیفی است

مقایسه خاص نیز ارجاعی و در نتیجه . کنیمباشد، نتیجه آن را با عامل وصفی یا صفت تفضیلی بیان می
  ).94- 37: 1375محمد ابراهیمی،.(انسجامی است

  اي در نقد آثار هنريهاي مقایسهروند بررسی عبارت -4
استفاده شده در ارجاع نقد آثار هنري براي تعیین هویت الگوهاي دستوري و واژگانی  پژوهش حاضر در

هاي مربوطه مشتمل بر تحلیلی است و داده - روش تحقیق به صورت توصیفی. شودبررسی میاي مقایسه
بعد از  .نگار گردآوري شده استتندیس، فیلم، فیلم مجله هنري از جمله  25نري که از نقد آثار ه 60

، کلیه واژگان و استجمله  603بر  بررسی جمالت استفاده شده براي ارزیابی آثار هنري که مشتمل
  . بندي شده استاي استخراج و فهرستهاي مقایسهالگوهاي دستوري عبارت
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  الگوهاي صفت و موارد استفاده از آن براي ارزیابی آثار هنري  - 4-1

- ها و ساختاي صفت، صورتبر پایه ویژگی درجه. پذیري استهاي عمده صفت مقایسهیکی از ویژگی
به ساخت نحوي صفت برتر به همراه . رودکار میاي صفت برتر و صفت برترین بهمقایسه هاي نحوي

الدینی، ةمشکو( شودگفته می» اي برترگروه صفتی با ساخت مقایسه«، »از«اي گروه حرف اضافه
100:1390.(  

لی اي، از شناسه واژگانی یعنی صفات و قیود تفضیجمله مقایسه 298اي ساختارمقایسه 603از 
و آمده است، ویژگی مقایسه شده کیفیت است  1هایی که در جدول شماره در مثال. استفاده شده است

  . شوداي وصفی میگیري عبارت مقایسهفرآیند قیاس باعث شکل .گیردت توصیفی به خود میمقایسه حال

  برترین براي ارزیابی آثار هنري استفاده از صفت برتر و -1جدول 
  
    تفاوت و نقش آن در ارزیابی آثار هنري/شباهت  - 4-2

 603شود که از بیان می.... بساچون، همچون، گویی، چنان، انگار، چه این نوع مقایسه با عواملی مانند
اي با مبحث گونهاي به تقریبا تمامی عوامل ارجاع مقایسه. استمورد شباهت  84اي ساختار مقایسه

این نوع تشبیه با توجه به ذکر یا عدم ذکر وجه شبه یا ویژگی مورد مقایسه در حوزه . تشبیه مرتبط است
ع دیگر تشبیه تفاوتی وجود گیرد؛ زیرا از نظر معنی بین تشبیه و تفضیل و انواتشبیه خاص یا عام قرار می

، از طریق بیان اقالم واژگانی تشبیه صورت 2ا الگوي ارزیابی در جدول شماره هدر تمامی این مثال. ندارد
  .اي، از شناسه واژگانی تشبیه استفاده شده استجمله مقایسه 298 ايساختار مقایسه 603از . گرفته است

  
  
  

  موضوع ارزیابی شده  مقوله ارزیاب  موضوع ارزیابی
  یگروه فعل  گروه صفتی  گروه اسمی

  .هاي فروش آثار هنري در ایران استسال  از بدترین   امسال 
  .کنندبه این بازار راه پیدا می  ترو معروف ترافتاده جا  آثار 

هاي انفرادي نمایشگاه
  معموالً

  .مورد توجه خریداران بوده است  تر کم

نمایشگاه نقاشی معصومه مظفري در گالري   جدیدترین   عنوان 
  .طراحان آزاد بود

  .عامل دیدن کار سه بعدي است  مهمترین   نور 
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-مقوله  موضوع ارزیابی
  )تشبیه(ارزیاب

  زیابی شدهار

توانید قیمت را روي دیوار یا وقت نمیموزه، هیچ  چون  نقاشی 
  .کاتولوگ ببیند

به  رهنرمندي که فردیتی را در خو
  نمایش بگذارد

  .کیمیاست  همچون

  .حسرتی فراگیر و غیرقابل دسترس پوشیده است  همچون   هاي سپرده شده با غبار سال

- رو میهایی روبهبیننده را با انسان
  ندک

  .اي نقاش استفقط متعلق به جهان اندیشه  گویی 

اي نقاش از هر وضعیت روانی و شخصیتی  تکه  گویی   __
  .انتخاب کرده است

-اعتمادي به چنان پیرامونش غرق میدر این بی  چنان  هري 
  ...شود

هاي متفاوت در نوسان است و درمیان نظرگاه  انگار  فیلم
  تکلیفش با خودش روشن نیست

  .تصویري پوست انداخته از زنان است  انگار  هاي زن آثارشچهره

  ها متعلق به آنهاستخیابان  انگار  

هاي هاي بعد ریشه در سالهاي مکرر سالکابوس  بساچه  خوشایند ناخوشایندهايبسیارحس
  کودکی دارند

سبک روایت متفاوتی، این فکر را 
  کند کهدر ذهن تماشاگر ایجاد می

  .روایت ذهنی طرفیم  با نوعی  بساچه

در » بساچه/انگار/ چنان/ گویی/ همچون/چون«استفاده از شناسه واژگانی  -2جدول
  .ارزیابی آثار هنري

  
استفاده شده » تفاوت داشتن« و گروه فعلی »تفاوت«از شناسه واژگانیدر این الگو نیز براي ارزیابی 

هاي مرتبط نمونه. تن را در ذهن خود تشکیل دهندارزیابی از م مقایسه و خوانندگان چهارچوبی از است  تا
هایی از آن در جدول شماره که نمونه است» تفاوت داشتن / تفاوت«مورد  32اي ساختار مقایسه 603از 
  .، آمده است3
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  تفاوت داشتن ارزیابی آثار هنري/ استفاده از واژگان تفاوت  -3جدول 
  
  ربطی همپایگی در ارزیابی آثار هنريهاي گروه - 4-3

. کند ، براي ارزیابی آثار هنري استفاده میالگوهاي دستوري حرف ربط همپایگی کننده ازنویسنده یا نقد
هاي ربطی همپایگی تعبیر و تفسیر ارزیابی دارد و نویسنده از  طریق ست که گروها نکته قابل توجه اینجا

  :حروف ربط همپایگی مورد استفاده در ارزشیابی آثار عبارتند از. پردازدنظر خود میبه بیان ها این ساخت
  )4جدول شماره ( »خواه.....چه، خواه........چه«): تسویه(هاي یکسانی وارهجمله). 1
  )5جدول شماره (»نه و.....نه نه، ......نه« : هاي منفیوارهجمله). 2
  )6جدول شماره (»گاهی...گاهی« گرنه،و واال، یااینکه، یا،: تناوب وارهجمله). 3
  )7جدول شماره (بلکه : واره تصحیحجمله). 4

که حروف ربط » خواه.....چه، خواه........چه«): تسویه(هاي یکسانی واره، جمله4در جدول شماره 
مورد  12اي ساختار مقایسه 603مفهوم  ارزیابی و مقایسه به خود گرفته است که از  همپایگی هستند،

 این یکی از الگوهاي ارزیابی جمله در زبان فارسی استفاده از حروف ربط بنابر. است واره یکسانیجمله
  .است یکسانی همپایگی

  

  مقوله ارزیابی  موضوع ارزیابی

  ارزیابی شده  ارزیاب
  ی دانستهایرا باید در فضاي رنگی کاراکترها و یا ابژه  تفاوت  اولین

  .و متوازنی خلق کرده بود  متفاوت  هايموقعیت
درجه  توانند دومی پري و دیو

  کامالً
  .از یک شخصیت باشند  متفاوت

    .متفاوت است  وضعیت کامال
    .متفاوت است  ذات زندگی این دو با هم

  مقوله ارزیاب  موضوع ارزیابی
  واره یکسانیجمله

  موضوع ارزیابی شده

چه در بحبوحه انقالب و چه پس از انقالب   کارهایش 
  تاکنون

پیروي همواره از یک مشی انسانی 
  .کندمی

فیلم ضد گلوله در 
سطح ایده اولیه و 
محوري خود متوقف 

  ماند؛می

    .لحاظ مضمونی بهچه از حیث کمدي چه 
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ربطی ("خواه ...خواه"چه ....چه"): تسویه(هاي یکسانی وارهاستفاده از جمله -4جدول 
  .در ارزیابی آثار هنري) همپایگی 

 ارزیابی به منفی هايوارهجمله از استفاده با فیلم نقدکننده ستا پیدا که گونه، همان5درجدول شماره 
در  ) منفی هايوارهجمله( همپایگی ربط مورد حروف 17اي ساختار مقایسه 603از . است پرداخته فیلم

  . مفهوم قیاس و ارزیابی بکار رفته است
  

  

  
در ) ربطی همپایگی ( »ونه...... نه«، »نه......نه«هاي منفیوارهاستفاده از جمله -5جدول

  ارزیابی آثار هنري
  

 603است که از ) هاي تناوبوارهجمله(، مقوله ارزیابی حروف ربط همپایگی  6در جدول شماره
در این جمالت معناي ارزیابی نهفته است و نویسنده . هاي تناوب استوارهمورد جمله 8اي ساختار مقایسه

  . آن به ارزیابی آثار پرداخته است استفاده ازبا 
  

یک مجموعه اثر 
هنري با طبع قدیمی 

  باز هم 

  .کند، موجه نیستفرقی نمی  چه در هنر، چه زندگی 

    .آوري تلخی حقیقت و خواه کتمان آنخواه یاد  هنر هرچه باشد
درونی شده از  ویرتص

نمایاند فرد نقاش می
که در دوردست یا 
نزدیک هنرمند موجود 

  است،

    .خواه هنرمند بدان واقف باشد خواه آن را ندارد

  مقوله ارزیابی  موضوع ارزیابی
  هاي منفیوارهجمله  گروه اسمی 

  .کشدکند و نه اشیاي پیرامونی را مینه در زمینه فضاسازي می  نقاش
هاي مجید مجیدي به فقر آنها رنگ عرفانی یا نه مانند فیلم  

) رضا کاهانی(شود و نه مثل فیلم خوبی مانند هیچ مقدس زده می
  .شودفقر تهیدستان آمیخته با پلشتی نمایش داده می

  .درام؛ بیشتر فانتزي از کار درآمده استنه کمدي است نه ملو  
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 ربطی( »گاهی...گاهی« وگرنه، واال، یااینکه، یا، واره تناوباستفاده از جمله - 6جدول 
  .هنري آثار درارزیابی) همپایگی

از  واره تصحیح به مقایسه آثار پرداخته است ومورد با استفاده از جمله 18اي ساختار مقایسه 603از  
  .از این مورد آورده شده استهایی ، نمونه 7ه در جدول شمار. شودجمله معناي ارزیابی استنباط می

  در ارزیابی آثار هنري) ربطی همپایگی (بلکه  واره تصحیح، استفاده از جمله -7جدول 
  
  
  

  مقوله ارزیابی  موضوع ارزیابی

  واره تناوبجمله
یا باید پژوهشی قدرتمند در کار باشد تا فیلم درست از آب دربیاید، یا باید   

  .ساز در طول سالیان باشده فیلمموضوع، دغدغه و مسئل

  .صورت بافت تزئینی یا به صورت گلییا به    اند؛ هایش مملو از نقوشنقاشی

خورد و گاهی ثابت است؛ به گاهی دوربین روي دست است و تکان می  
  .همین راحتی

-هایش، فرازمینی میگاهی در همسانی در فرم گاهی فلورسنتی و زمینی و  نوري که 
  .نماید

  مقوله ارزیابی  موضوع ارزیابی
  واره تصحیحجمله  منفی وارهجمله  

بلکه مبتال به یکدیگر      که نه محکوم و مجبور،  آنها را متوجه این نکته میکند
  .هستند

بدل به موضوع محوري این  بلکه اساساً  نه تنها نمود آشکارتري یافته،  
  .وعه شده استمجم

  .بلکه متکی بر موقعیت حسی است   نه مبتنی بر اتفاقات متوالی،  چنین فضایی
موتور پیشبرد روایت داستان 

  اندازدرا به کار می
  .کند بلکه در عرض ماجرا حرکت می  که نه در طول،

تنها سازنده در مقام آموزش بر نه  در این فیلم
  آیدنمی

ط هایی در رواببلکه اغلب چالش
  .آورد جود میهاي قصه بهشخصیت
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  هاي ربطی وابستگی در ارزیابی آثار هنريگروه - 4-4

طی عوامل پیوند دهنده رب. در این الگوها عامل ربطی وابستگی براي ارزیابی آثار هنري استفاده شده است
  :عبارتند از

  ) 8جدول شماره(اگرچه، هرچند : واره قیدي تقابل جمله). 1(
  ) 9جدول شماره (همانطورکه : حالت و کیفیت قیدي وارهجمله). 2(
جدول (سان، به همین سیاق قدر، همانقدر، به همان اندازه، همانآن/ این :واره قیدي مقدارجمله). 3(

  ) 10شماره
  )11جدول شماره (درحالیکه : شرط قیدي وارهجمله). 4(

اما، براي ...اما، هرچند...هاي تقابل اگرچهوارهشود از جملههمانطور که مالحظه می 8در جدول شماره 
  .استواره تقابل جمله مورد 20اي ساختار مقایسه 603از  .رزیابی اثر هنري پرداخته شده استا

  
موضوع 
  ارزیابی

  

  مقوله ارزیابی

  واره تقابلجمله  ديواره قیجمله

کامی با اگرچه زن را در رنج و تلخ  نقاش 
صورتی از ترس و واهمه به تماشا 

  گذارد،می

  .گیرداما انگشت اتهام را به سوي کسی نمی

توان نام منفی روي آن اگرچه نمی  
  گذاشت،

اراده  برابر در مقاوم سدي هرحال به ولی
  .هاي مثبت و دوست داشتنی اثر استشخصیت

 1967یلمنامه آن را سال هرچند ف  
  نوشته بود،

اما تازه بعد از موفقیت بی نظیر پدرخوانده بود که 
  .کردامکان ساخت آن را پیدا می

اي از زیست ایرانیان در هر چند نشانه  
  خورد، آن کوههاي بکر به چشم نمی

اما طبیعت منظره شباهت به طبیعت نواحی شمالی 
  .ایران داشت

  
) واره وابستگی جمله(اگرچه، هرچند،: واره قیدي تقابلزجملها استفاده -8جدول 

  .آثارهنري درارزیابی
  

، به ارزیابی و واره قیدي کیفیت و چگونگیي جمله، نویسنده بااستفاده از الگو9در جدول شماره 
واره مورد از الگوي ارزیابی جمله 11ايمورد مقایسه 603از . هاي مورد نظر پرداخته استمقایسه موضوع

  . استفاده شده است  »هم«تشبیه  و قید »همانطور که «قیدي کیفیت و چگونگی 
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 در) وابستگی وارهجمله( همانطورکه:  حالت و کیفیت قیدي وارهازجمله استفاده -9جدول 
  هنري آثار ارزیابی

ساختار  603از . ارزیابی شده استهنري  اره قیدي مقدار آثارو، با استفاده از جمله10در جدول شماره 
نظر خود به ارزیابی آثار ها نویسنده از در این مثال. استاره قیدي مقدار ومورد جمله 42اي مقایسه

به ارائه نماي » سان، به همین سیاققدر، همانقدر، به همان اندازه، همانآن/ این«پرداخته و از قیدهاي 
    .کندستفاده میها اتصویري ارزیابی موضوع

سان، به همین قدر، همانقدر، به همان اندازه، همانآن/ واره قیدي مقدار اینجمله -10جدول
  .آثار رزیابیدرا) واره وابستگیجمله(سیاق 

نویسنده از . استها استفاده شده واره شرطی براي ارزیابی موضوع، از جمله 11درجدول شماره 
اي  ساختار مقایسه 603براي مقایسه دو موضوع استفاده کرده است که از  »درحالیکه«واره قیدي جمله

  .استواره قیدي مورد  جمله 15

مقوله 
  ارزیابی 

موضوع   موضوع ارزیابی
  ارزیابی

مقوله 
  ارزیابی

  ارزیابی شده

  علیگروه ف  قید تشبیه  گروه اسمی  اره قیديوجمله  قید
تواند گردشگري می  همانطورکه

  صنعت شود،
د تواند بازخورمی  هم  رهن

  .اقتصادي داشته باشد
زندگی پیرو هیچ سبکی    همانطورکه

  نیست،
از هیچ استایلی پیروي   هم  طبیعت

  .نمیکند

  موضوع ارزیابی
  

  مقوله ارزیابی

  واره وابستگیجمله  قیدي) وارهجمله(

  .که ما نگرانش باشیم   قدر دراماتیزه کندآن  تواند موضوع اصلی رافیلم نمی

روزها بلبشوي فروش و اول آن
  بودن هنوز

قیمت اطالق که هنر فقط به چیزهاي گران  قدر باال نگرفته بود این
  .شودمی

  .رسدباورناپذیر و ناممکن به نظر می  قدرهمان  اقلیم ذهنی جري اولزمن

  
  

هاي جانوري و گیاهی که ما را فکر نابودي گونه  به همین سیاق
  کنیممی
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در ارزیابی  ) وابستگی وارهجمله( درحالیکه شرط قیدي وارهاستفاده از جمله -11جدول
  .آثار هنري

  ارزیابی واژگان از استفاده - 4-5
 مقایسه/  با مقایسه در / با قیاس در مانند دارند را مقایسه و ارزیابی معناي واضح طور به واژگان بعضی
  ارزیابی/  کردن
  دادن ترجیح/ترجیح/ رسیدن نظر به/  کردن

 کردن ارزیابی براي» دادن ترجیح« فعلی گروه و »ترجیح« واژگانی شناسه از ،12جدول شماره  در
از  .کندمی هدایت ارزیابی سمت به را خواننده تمرکز و توجه الگو این. است شده استفاده خاص موقعیتی

  .ورد از این الگو استفاده شده استم 7اي ساختار مقایسه 603

  ارزیابی آثار هنري »ترجیح دادن/ترجیح«استفاده از واژگان  -12جدول 
 فعلی گروه ،و»با مقایسه در« ،»با درقیاس« اسمی گروه از استفاده با ، نویسنده13جدول شماره در 

 603از . خته استپردا نظر مورد موضوعات ارزیابی و مقایسه به »کردن ارزیابی« و »کردن مقایسه«
  . استفاده شده استمورد از واژگان ارزیابی  27اي هساختار مقایس

  

  موضوع ارزیابی  یابیموضوع ارز  مقوله ارزیاب  موضوع ارزیابی
      قیدیشرط  

ها پول بسیار و آمریکایی  در  حالیکه  ها هنر بسیاري دارنداروپایی 
  .هاي بزرگ خالی خانه

  

-رعنا در خیاط خانه کار می  در  حالیکه  - 
  کند

شوهرش به خاطر 
  .بدهی در زندان است

تري همیشه آثار با کیفیت
هستند که گوشه آتلیه خاك 

  ،بخورند

تر به  آثاري به مراتب پایین  در  حالیکه
  .راحتی فروش کنند

  

موضوع 
  ارزیابی

  مقوله ارزیابی
شناسه واژگانی 

  ارزیاب 
  ارزیابی شده  گروه فعلی

تري هاي گروهی ، که امکان ریسک کماز نمایشگاه  براي این بود  ترجیح  
  وجود دارد

 اما شخصاً
  در اینجا 

-ترجیح می  
 دهم

  .پیش نهیم »تاریخ« ه جاي واژهواژه هویت را ب
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 کردن ارزیابی/  کردن مقایسه/  با درمقایسه/  با درقیاس: استفاده از واژگان -13جدول 
 در ارزیابی آثار هنري

 درك فرایند در را مقایسه و ارزیابی کالمی نقش »رسیدن نظر به«فعلی ، گروه14درجدول شماره 
ساختار  603از . کندشناسایی  را متن در ارزیابی مفهوم تا دهندمی را امکان این خواننده به و دارند

 .شناسایی شده است» رسیدن  نظر«مورد گروه فعلی به  12 ،ايمقایسه

 در ارزیابی آثار هنري »به نظر رسیدن«استفاده از گروه فعلی  -14جدول 

  ارزیابی شده  مقوله ارزیابی
گروه حرف   گروه اسمی

  اضافه
  گروه فعلی

هاي ماه محرم، هاي عکس از عزاداريدیگر نمایشگاه  در قیاس با  هاي این نمایشگاهعکس
  .رسدمتفاوت به نظر می

- آنچه مسابقات هنري دولتی براي این نسل برگزار می  در مقایسه با  هادر گالري هنر جوان وضعیت
  .کند

پوش را با همان که نارنجی
  هاییمالك

  .کنند که تلقین کریستوفر فوالن راارزیابی می  - 

کنیم بافصلی مشابه در از کرخه تا راین که مقایسه می  -   - 
  .به رغم رفتاري بیش از حد احساسی

گروه 
  اسمی

  ارزیابی شده

گروه 
  صفت 

گروه 
  فعلی

  گروه فعلی  گروه صفتی   گروه اسمی

آنچه در 
  اثرش 

رسد به نظر می        مهم
ها چهره

  .نیستند
به نظر   -   

  رسدمی
 و ترمنطقی در  .

 ترحترمم
  ماجراست

  

به نظر   -   
  رسدمی

 به نمایش، دومین کارهایش در
  معنایی لحاظ

  اندشده  ترقابل قبول
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  بندي مطالبجمع -5
و  اي و سنجشی در متنجمالت مقایسه در توصیفاي، به ما شناسایی الگوهاي دستوري ارجاعات مقایسه

بعد از . کند، کمک میگیرداي به چه صورت شکل میینکه ساختار دستوري جمالت ارزیابی و مقایسها
، کلیه جمله است 603نري که مشتمل بر مطالعه و بررسی جمالت استفاده شده براي ارزیابی آثار ه

و ارزیابی  واژگان و الگوهاي ساختاري مورد نظر نویسندگان منتقد آثار هنري که به منظور بیان سنجش
  :شودزیر ارائه می الگوهاي دستوري به صورتاین . اده قرار گرفته، استخراج شده استمورد استف

  %)49.41( استفاده از صفت برتر و صفت برترین -1
  %)13.93( »بساچه/انگار/ چنان/ گویی/ همچون/چون«استفاده از شناسه واژگانی -2
واره جمله(سیاق  همین سان، بهقدر، همان همان اندازه، همان به قدر،آن/این :مقدار قیدي وارهجمله-3

  %) 6.96) (وابستگی 
  %)5.30( تفاوت داشتن/  متفاوت :استفاده از واژگان-4
  %)4.47(مقایسه کردن/ با مقایسه در/ با قیاس رد :استفاده از واژگان-5
  %)3.31( )واره وابستگی جمله(اگرچه، هرچند : واره قیدي تقابلجمله-6
  %)2.98() ربطی همپایگی (لکه ب: واره تصحیحجمله-7
  %)2.82() ربطی همپایگی (» ونه.....نه « ،»نه......نه «: هاي منفیوارهجمله-8
  %)2.48() واره وابستگی جمله(درحالیکه  :واره قیدي شرطجمله-9

  %)1.99( )ربطی همپایگی (» اه خو.....خواه» »چه........چه«): تسویه(هاي یکسانی وارهجمله -10
  %)1.99( »به نظر رسیدن«استفاده ازگروه فعلی  -11
  %)1.82( )واره وابستگی جمله(همانطورکه  : واره قیدي کیفیت و حالتجمله-12
  %)1.32( )ربطی همپایگی(» گاهی...گاهی«یا، یا اینکه، واال، وگرنه، : واره تناوبجمله-13
  %)1.16(ترجیح دادن/ جیحتر: ده از واژگاناستفا-14

هاي صفت برتر و برترین و شباهت از آمار باالتر و واژه و گروه شود نمونههمانطور که مشاهده می
تري برخوردار است که در نقد آثار هنري براي ارزیابی آثار هنري ترجیح دادن از آمار پایین/ فعلی ترجیح 

مقایسه را در فرایند درك دارند و به خواننده  رزیابی وتعیین این الگوها نقش کالمی ا. استفاده شده است
ارزیابی از متن  مقایسه و چهارچوبی از دهند تا مفهوم ارزیابی در متن را شناسایی کند واین امکان را می

  . را در ذهن خود تشکیل دهند
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