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هاي مختلف علوم و تکنولـوژي، بـه منظـور     نظر به اهمیت نقش اطالع رسانی در زمینه
تـرین اطالعـات علمـی و فنـی در      و ارائه تـازه  گویی به نیازهاي محققان و کارشناسان پاسخ
نامـه منعقـده    براساس تفـاهم  فناوري اي اطالع رسانی علوم و مرکز منطقهترین زمان،  کوتاه
دایـر و   1370در سال  قیقات و فناوري و فرهنگستان علوم جهان سوموزارت علوم، تحمیان 

از تصـویب مجلـس شـوراي اسـالمی و شـوراي نگهبـان        1375الیحه تاسیس آن در سـال  
گذشت. این مرکز در چهارچوب ضوابط و مقررات آموزش عالی جمهـوري اسـالمی ایـران    

 فعالیت می نماید.
ي از طریق توزیع آخرین اطالعـات علمـی و   اي اطالع رسانی علوم و فناور مرکز منطقه

ها و نهادهاي تحقیقـاتی و   فنی و نیز کمک به تامین منابع علمی مورد نیاز دانشگاهها، سازمان
اي براي ارتقـاء سـطح علمـی جمهـوري اسـالمی ایـران و سـایر         متخصصان داخلی و منطقه
 نماید. کشورهاي منطقه فعالیت می

در راستاي تحقق اهـداف   »ي زبان فارسی اضافه سامانه تحلیل حروف ربط و« کتاب
سومین  و  شصت افتخار دارد که رسانی علوم و فناوري اي اطالع منطقه  مرکزفوق تهیه شده و 

محمدرضـا فالحتـی   جناب آقاي دکتر طرح تحقیقاتی اثر خود را که حاصل تالش فکري و 
 است به زیور طبع بیاراید و تقدیم جامعه علمی و فنی نماید.  قدیمی فومنی

امید است اقداماتی از این قبیل موجبات رضایت هرچه بیشتر جامعه علمی و فنی ایران 
مـوثر   ،را فراهم آورده و در راستاي هدف ما که نشر و اشاعه اطالعات علمـی و فنـی اسـت   

 واقع گردد.
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  :تقدیر و قدردانی
 

دانم از زحمات تمامی کسانی که به نحوي بـه اینجانـب در انجـام    در اینجا الزم می
اي پژوهش حاضر یاري رساندند تشکر نمایم. در آغـاز از ریاسـت محتـرم مرکـز منطقـه     

مهـراد و هیـات رئیسـه     دکتـر جعفـر   فناوري جناب آقاي پروفسوراطالع رسانی علوم و 
زاري ـگـ د سـپاس ـر زمینه انجام آن را فراهم نمودنـرم که با تصویب پژوهش حاضـمحت

می نمایم. دوست و همکار بسیار بزرگوارم آقاي شاپوررضا برنجیـان نیـز در جـاي خـود     
ه ایشـان پـژوهش حاضـر    بدون حمایت و نظـرات سـازند   شایسته قدردانی است. مطمئناً

نویسـی  کـار برنامـه  نیز کـه   مهندس حسینیاگردید. از سرکار خانم  بدین سان ارایه نمی
ـ   ـرح را با نظم و دقتـوط به طـمرب م. از ـکر مـی نمایـ  ـتشـ د ـی خاص بـه انجـام رساندن
 تقبل فرمودند سپاس تایپ گزارش نهایی طرح رانیز که زحمت  طلبروزيرکار خانم ـس

دانم از تمامی همکاران و دوستانی که به دلیل محـدودیت فضـا   الزم می ،پایانگزارم. در 
نامشان در این مجموعه آورده نشده است به دلیل عدم ذکـر نامشـان عـذرخواهی و بـه     

 دلیل کمک فکري شان تقدیر و قدردانی نمایم.
 

 
 دکتر محمد رضا فالحتی قدیمی فومنی

   1392 مرداد
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 :چکیده
 

هاي زبانی با استفاده از نرم افـزار شـیوع بسـیاري    ها و تحلیلانجام پردازش امروزه
افزاري تهیه شود تا بتوان بـه کمـک   پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر آن بود تا نرم

ي سـاده، حـروف اضـافه    حـروف اضـافه  آن، واژگان زبان فارسی متعلق به شش گروه 
را  حـروف ربـط مرکـب    و ربـط مرکب، شبه حروف اضـافه، حـروف نشـانه، حـروف     
فراوانـی مطلـق، فراوانـی نسـبی،     شناسایی نمود و براي هر واژه اطالعاتی آماري شامل 

را در قالـب جـداول و    درصد فراوانی تجمعـی و  درصد فراوانی نسبی، فراوانی تجمعی
ـ    ـنمودارهاي خطی و ستونی ارای وط بـه  ـه کرد. براي انجام کـار، فهرسـت واژگـان مرب

هاي دستور زبان فارسـی موجـود در بـازار اسـتخراج     گانه فوق از کتاب هاي ششگروه
هاي گوناگونی تحلیـل  هاي مختلف به صورتگردید. در مواردي که یک واژه در کتاب

و طبقه بندي شده بود، از نظر اکثریت استفاده شد و براي رفع مشکل تنوع امالیی، براي 
ـ هر واژه، تمامی صورت یش بینـی و فهرسـت گردیـد. از معیـار     هاي امالیی احتمالی، پ

ي اضافه) استفاده به ها (به جز کسرهي کامل قبل و بعد از واژه براي تفکیک واژهفاصله
رین طـول اسـتفاده شـد.    ـي بزرگتـ ي حروف از قاعدهایی زنجیرهـعمل آمد و در شناس

هـاي  افزار طراحی شده با درونداد متون نمونـه مـورد آزمـایش قـرار گرفـت و خطا     نرم
مشاهده شده، مرتفع گردید. این نرم افزار قادر است ضمن تحلیل اطالعات، نتایج را در 
قالب فایل اکسل ارایه نماید. این کار، امکان استفاده از جداول و نمودارهاي حاصـله را  

آورد و در تسـریع  ترین شکل در ساختار مقاله، کتاب و آثـار دیگـر فـراهم مـی    به آسان
ي زبـان، ابـزاري بسـیار مناسـب     ثار علمی از سوي محققـان حـوزه  نگارش مقاالت و آ

توانند از طریق تحلیل متون خود در دستور نویسان و نحویان نیز میگردد. محسوب می
نتایج تحلیـل متـون در    تر کردن دستورهاي خود بیاندیشند.افزار مربوطه به کاربردينرم
بررسـی و بـازبینی قـرار گرفـت و     افزار حاضر از سوي دو متخصـص زبـان مـورد    نرم

 هاي واژگان طراحی شده، تأئید شد.مطابقت نتایج با فهرست
 

نویسی خودکار، افزار تحلیل زبانی، دستوراي، نرم: زبانشناسی رایانهواژگان کلیدي
 حروف اضافه، حروف ربط، دستور زبان فارسی، تحلیل بسامدي.
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 :پیشگفتار
 

ان انجـام  ـکه زمانی صرفاً توسط انسـ  –ی زمان بر ـامروزه بسیاري از امور پژوهش
به ماشین سپرده شده که این امر خود به روند انجام پژوهش و امور در جوامع  –شدمی

انسانی شتاب بیشتري داده است. هدف از پژوهش حاضر آن بوده تا جهت اسـتخراج و  
و ربط فارسی نرم افزاري تهیه شود. نرم افزاري که  ، نشانهتحلیل خودکار حروف اضافه

ري مقولـه هـاي   رش مقاالت علمی و تحلیـل آمـا  ي زبان در نگاحوزهبتواند به محققان 
 دستوري یاري برساند.

بـا   گردد. در آن سـال باز می 1386ي طراحی چنین نرم افزاري به سال ي اولیهایده
طراحی و ارایـه   )Tom Cobb( اي از نرم افزارها که توسط پروفسور تام کابمجموعه

هایی را براي تمام واژگان محاسـبه  مقوله گردیده بود آشنا شدم. البته، آن نرم افزار صرفاً
هاي لهوگردد بر روي مقنمود، حال آنکه در نرم افزاري که در تحقیق حاضر ارایه میمی

افزایـد) ضـمن   ي دستوري تمرکز گردیده (که این امر خود بر دقت نرم افـزار مـی  بسته
که در نرم افزار ارایه  آنکه قابلیت تولید نمودار و جداول در قالب فایل اکسل را نیز دارد

ي سال، سال آغـازین دوره  آن شده توسط پروفسور تام کاب این قابلیت وجود نداشت.
ي نیز بـود. یکـی از نـرم افزارهـایی کـه      اانهي زبان شناسی رایدکتري اینجانب در حوزه

ون ـزاري بـود کـه واژگـان موجـود در متـ     ـام را بسیار به خود جلب کرد نـرم افـ  توجه
ـ ـافـ داد. آن نرمیـرار مـی قـداد مورد بررسـی رخـر فراوانـرا از نظ سیـانگلی ر ـزار را ب
بـا   2008بود که در سال  زبانشناختی ايل آن مقالهـان کردم که حاصـفارسی امتح روي
 وان:ـعن

Can an English word frequency counter meet the requirements of 
Persian automatic indexing? 

 International Journal of Theoretical Linguistics لهمج 2از جلد  1شماره در  
 به چاپ رسید.
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در آن پژوهش دریافتم که نرم افزارهاي تحلیل آماري بـه خـاطر ترکیبـات خـاص     
واژگانی و قواعد واژه سازي موجود در فارسی در تحلیل بسـامدي واژگـان فارسـی بـا     

هـایی را  ي اول مقولـه اینرو درصـدد برآمـدم در مرحلـه   اند. از مشکالت بسیاري مواجه
از پیچیدگی بسیار بـاالیی برخـوردار نباشـد.     آن هاموضوع طرح قرار دهم که استخراج 

اي چون حروف اضـافه، نشـانه و ربـط برگزیـده شـد.      به همین خاطر، مقوله هاي بسته
کار این دو مقولـه  پرداختن به حروف اضافه و ربط ساده بود که در جریان  ،هدف اولیه

) حـروف  2) حروف اضافه ساده، (1به شش مقوله گسترش یافت که عبارت بودند از: (
) حروف ربط سـاده و  5، ("را" ) حرف نشانه4) شبه حروف اضافه، (3اضافه مرکب، (

اسـتخراج و تحلیـل   "از  پژوهش) حروف ربط مرکب. درست به همین خاطر عنوان 6(
 سامانه تحلیل حروف ربـط و "به  "ارسییط در متون فخودکار حروف اضافه و ربط بس

در  "را"حـرف نشـانه    تنهـا (البته، با توجه به این که تغییر یافت  "ي زبان فارسیاضافه
در عنـوان   "حـرف نشـانه  "این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفت، از به کـارگیري لفـظ   

در عمـل نـرم افـزار    گردید، هرچند خودداري  تهیه شده نرم افزاردر کتاب حاضر و نیز 
 .)مربوطه این حرف نشانه را به درستی تحلیل می کند

البته، در استخراج اعضاي هر مقوله مشکالت بسـیاري نیـز وجـود داشـت. بـدین      
هـا گـاه   ي تقسیم بندي این گـروه ترتیب که در کتاب هاي مختلف دستور فارسی نحوه

دگان مختلـف گـاه یـک    ـیسنـ انی نیز وجود دارد. نوـوشـها همپمبهم است و بین گروه
هاي مختلف قرار می دهند. این گونه مسایل سبب گردیـد تـا   ي خاص را در مقولهواژه

تهیه فهرست واژگان چندان هم که تصور می شد ساده نباشد. سعی شد با بررسی کتب 
مختلف در مواردي که براي ضبط یک واژه در یک گروه مشکل وجود داشـت، از نظـر   

ي ساده قلمـداد  ود و اگر در بیشترین کتب یک واژه مثالً حرف اضافهاکثریت استفاده ش
ي ساده قرار گیرد. در مواردي که همچنـان  گردیده بود، آن واژه در گروه حروف اضافه

با مشکل مواجه بودیم (البته این موارد انگشت شمار بـود) از نظـر متخصصـین زبـان و     
 تفاده شد.دستور فارسی جهت ثبت واژه در یک گروه خاص اس

م، ـ(کامـل، نیـ   لهـی چون نوع فاصـزار سعی گردید تا مشکالتـه این نرم افـدر تهی
هاي زبـان را بـا هـر نـوع     مسئله ساز نشود. به بیان دیگر، نرم افزار صورت فاصلگی) بی
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کند، هر چنـد بـراي نمـایش نتیجـه از یـک      اي که نوشته شده باشند شناسایی میفاصله
 استفاده شده است.صورت ظاهري صرف 

ضمناً، از آنجا که هدف نهایی نرم افزار مربوطه کمک به تولید و افزایش سرعت و 
ي دستور زبان فارسی بوده اسـت، نـرم افـزار بـه     نگارش مقاالت و آثار علمی در حوزه

جداول و نمودارهایی را نیز ارایه  اکسلاي طراحی شده که می تواند در قالب فایل گونه
  نشانه و ربـط را در مـتن مربوطـه نشـان      ،ي ظهور حروف اضافههر یک نحوهنماید که 
 می دهند.

 .txtو یا  docx.. یا docاین نرم افزار قادر است حجم بزرگی از فایل را با پسوند 
دریافت دارد و آن را مورد تحلیل قرار دهد. می توان اطالعات آماري را براي هـر یـک   

 مجزا یا در هم کرد دریافت نمود. گانه به صورتهاي ششاز گروه
دو نوع نمودار خطی و ستونی نیز موجود است که کاربر براساس نیاز خاص خود 

 گزیند.می تواند یکی را بر
هاي زبان فارسی نیز خواهد پرداخـت و  هاي بعدي به دیگر مقولهاین پروژه درگام

ي زبان در تولید انتشارات حوزهرود بتواند به عنوان یک ابزار جانبی به محققان امید می
 علمی یاري برساند.

در کار انجام شده ممکن است نواقصی نیز وجود داشـته باشـد کـه امیـدواریم بـا      
ي خـود جهـت بهبـود    بررسی و ارزیابی عملی، کاربران محترم ما را از نظرات سـازنده 

 برنامه مطلع فرمایند.
 

 
 
 

 
 
 
 



      اي اطالع رسانی علوم و فناوري مرکز منطقه                                                                4   

 
 
 

 :مقدمه
 

ارتباط بین اجزاي جمله و یا جمالت مختلـف از یـک    در زبان فارسی براي ایجاد
خواننـد. ایـن حـروف بـه     را حروف یا روابط می آن هاشود که ها استفاده میسري واژه

شوند که از آن جمله می توان به حـروف اضـافه، حـروف    هاي مختلفی تقسیم میدسته
 .)311، ص.1384د اشاره نمود (شریعت، یو حروف زا "را"ربط، حرف 

گونه حروف یا روابط غالباً داراي معنی مسـتقلی نیسـتند و تنهـا بـراي ایجـاد       این
شوند. البته، این دسته از کلمات در آغـاز معنـی   ارتباط میان اجزاي کالم به کار برده می

اند و براثر استعمال در مورد ثانوي بوده است که به تدریج معنی خاص و مستقلی داشته
). درست به همین خاطر هم هست کـه  311ند (همان، ص.ااصلی خود را از دست داده

 شود.استفاده می "تهی"گاه براي توصیف این گونه کلمات از الفاظی چون 
هاي دستور زبان فارسی نشـان مـی دهـد کـه دستورنویسـان      نگاهی گذرا به کتاب

اند. در حقیقت نمـی تـوان یـک تقسـیم     فارسی به حروف نگاهی کامالً یکدست نداشته
واحد را در تمامی آثار مشاهده نمود، ضمن آنکه درخصوص عضویت کلمات در بندي 

اي حـرف  یک گروه خاص نیز اختالف نظر بسیار وجود دارد. مثالً، در یک کتاب، واژه
. "بـراي "ي مرکب، مانند ي ساده درنظر گرفته شده و در کتابی دیگر حرف اضافهاضافه

کتابی دیگر، حـرف ربـط و در کتـابی    در  حرف اضافه است و اي در یک کتاب،یا کلمه
 دیگر هم حرف اضافه و هم حرف ربط محسوب گردیده است.

ي حـروف اضـافه  "ي هدف اصلی و اولیه از پژوهش حاضر پرداختن به دو مقولـه 
هـاي  بوده است. البته، در ضمن کار و پیرو بررسی کتـاب  "حروف ربط ساده"و  "ساده

)، دستور زبان فارسی گیوي 1384فارسی (شریعت، مختلف دستوري مانند دستور زبان 
) و دسـتور زبـان فارسـی    1382)، دستور مفصـل امـروز (فرشـید ورد،    1388و انوري (

توسـط خـانم بحرینـی بـه فارسـی ترجمـه        1384) که این اثـر در  1317معاصر (الزار، 
ي هي حـروف اضـاف  ي اولیههاي دیگري نیز مشاهده شد و دو مقولهبنديگردید، تقسیم
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   ي سـاده، حـروف  حـروف اضـافه  ي گانـه هـاي شـش  ربط ساده به مقوله حروفساده و
حرف و  ي مرکب، شبه حروف اضافه ها، حروف ربط ساده، حروف ربط مرکب اضافه
هاي شش گانه فـوق بـه اختصـار    مقوله گسترش یافت. در ادامه، هر یک از "را" نشانه

 گردد:معرفی می

 حروف اضافه -1

را بـه   اسـم آینـد و  مـی  آن کلماتی هستند که قبل از اسم یا جانشینحروف اضافه 
دارد کـه ممکـن اسـت    ) اظهار مـی 1384کنند. البته، شریعت (ي دیگري وابسته میکلمه

حروف اضافه پس از اسم و یا همزمان در دو موقعیت پیش و پـس از اسـم نیـز ظـاهر     
بـراي هـر مقولـه تمـامی      هـاي دسـتوري موجـود   شوند. متأسفانه، در هیچ یک از کتاب

اعضاي موجود در زبان فارسی ذکر نشده و به نمونه هایی محدود بسـنده شـده اسـت.    
 کند:ي زبان فارسی را بدین صورت معرفی میي ساده) حروف اضافه1384شریعت (

از، اال، اندر، ایدون، به، با، باز، بر، بی، تا، جز، چو، چون، در، را، زي، فا، فرا، فرو، 
 اضافه، که، مگر، و، وا. يکسره

ي ساده با حروف ربط و گاهی بـا  البته، وي اذعان دارد که برخی از حروف اضافه
رونـد و  قید مشترکند یعنی برحسب عملی که برعهده دارند گاه حرف ربط به شمار می

اال، ایـدون، بـا،   اي از این دست نکات بـه  گاه قید و گاه حرف اضافه. او به عنوان نمونه
 )312کند. (ص.اشاره می وو درنهایت  تا، جز، چون، که، مگرباز، 

 ي مرکبحروف اضافه -2

هـاي وابسـتگی   ي مرکب آن است که بیش از یک حرف باشد. حرفحرف اضافه
هاي اضافه و گاهی از بهم پیوسـتن حـرف ربـط و    مرکب بیشتر از بهم پیوستگی حرف

ي مرکـب را بـه طـور    فه) حروف اضا313، ص.1384شوند. شریعت (اضافه ساخته می
 کند:کلی به دو دسته تقسیم می

 .براي، بجز، بجز از، بی ز، جز از، مگر ازگروه اول: 
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 بجز که، جز که، چونکه، مگر که، همچون، همچو، همچوکه.گروه دوم: 

ي مرکب از پیوستن سه حرف اضافه دارد که گاه حرف اضافهاو همچنین اعالم می
 ساخته شده است. "ي اضافهاز+ براي+ کسره"که از  "براياز "شود مانند ساخته می

دهـد کـه نگـاه    شـود نشـان مـی   هـاي مختلـف مشـاهده مـی    البته، آنچه در کتـاب 
ل ـي اضافه متفاوت است. شریعت آن را واحـدي مستقـ  رهـدگان مختلف به کسـنویسن
آنکه برخی ي مرکب است، حال یک حرف اضافه "براي"داند و از این رو از نظر او می

ي اضافه را دارند و کسرهي ساده محسوب مینویسان آن را حرف اضافهدیگر از دستور
 کنند.واحدي مستقل فرض نمی

 شبه حروف اضافه -3

ي ساده با یـک اسـم و   شبه حروف اضافه از به هم پیوستن یک یا دو حرف اضافه
ه، عمـل یـک   شوند. شبه حرف اضـاف گاهی با یک صفت یا یک ضمیر اشاره ساخته می

) در 1384دهـد. شـریعت (  ي ساده را با صراحت و دقت بیشتر انجـام مـی  حرف اضافه
دارد که شبه حرف اضافه آن است تعیین مالکی براي شناختن شبه حرف اضافه بیان می

بهر، از ي ساده گذاشت. مانند: که بتوان آن را حذف کرد و به جاي آن یک حرف اضافه
هاي اضـافه را بـه   ). وي همچنین شبه حرف314(ص. چنانچون راه، از براي، گذشته از،

 کند:دو گروه تقسیم می
 

گروه اول از به هم پیوستن یک اسم یا یک صفت یا یـک ضـمیر بـا یـک حـرف      
بر، بهر، بیـرون، پـی، پـیش، جهـت،     عبارتند از:  آن هاشود و مهمترین اضافه ساخته می

بیـرون ز، جـدا   (همه به کسرآخر)  نزدیکدون، سوي، غیر، گذشت، مانند، ماننده، مثل، 
 از، چنان، غیراز، گذشت از، گذشته از.

شود بـدین  گروه دوم، بیشتر از بهم پیوستن یک اسم با دو حرف اضافه ساخته می
ي اضافه است ترتیب که حرف نخستین را پیش از اسم و حرف دوم را که معموالً کسره

از بهـر، از پـی، از   گروه از این قرار است: هاي مهم این آورند. شبه حرفپس از آن می
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جهت، از راه، از روي، از سر، از قبل، از واسطه، اندرجنب، بباب، به جـاي، بـه جهـت،    
بدون، براي، بسان، به سر، به سوي، بغیر، به کردار، به نزدیک، باسر، برجاي، برسان، بـر  

 ).315ص ( چنانچون(هه به کسر آخر)  سر، برکردار، درباب، درجنب، درحق
که پیشتر نیز ذکر شد دستوریان مختلف حروف و به طور اخـص   همان گونهالبته، 

) 1372(کننـد. بـه عنـوان نمونـه، بـاطنی      حروف اضافه را به اشکال مختلف تقسیم مـی 
پذیرنـد و  اي کـه اضـافه مـی   کند: دستهمی ي فارسی را به دو دسته تقسیمحروف اضافه

 پذیرند.اي که اضافه نمیدسته

 حروف ربط -4

اي است که دو کلمه یا دو جمله را به هم ) حرف ربط کلمه1384از نظر شریعت (
دو  "و"حـرف ربـط    "تقی و اکبـر آمدنـد  "ي در جمله. پیوندد مانند: و، یا، تا، که... می

تواند دو جمله را نیز به هم پیوند دهـد  کلمه را به هم ربط داده است. اما حرف ربط می
 سه حالت ممکن است اتفاق بیافتد:که در این صورت 

ل را بـه هـم   ـله مستقـ ـد و حرف ربط آن دو جمـ ـل هستنـله مستقـدو جم -الف
). مهمتـرین حـروف   320، ص. 1384پیوندد مانند: حسن رفت و تقی آمد (شریعت، می

و، یا، ولی، اما، بلکه، تا، پس، سپس، با، هم، نیز، لیکن، لکن، لیک، این دسته عبارتند از: 
این همه، همچنین، حتی، وانگهی، مع هذا، با این حـال، در نتیجـه، بنـابراین، وگرنـه،      با

 . ... و چون، برعکس، واال، چه... چه، خواه... خواه

ي دیگـر  اي که با حرف ربط درست شده است یکـی از ارکـان جملـه   هـجمل -ب
او از خانـه  "عبـارت  . در این مـورد  "من دیدم که او از خانه بیرون آمد"شود مانند: می

ي اسـت کـه بـه وسـیله     "من دیدم"ي قبلی یعنی ي جملهمفعول بی واسطه "بیرون آمد
ي قبلی مربوط شده است. مهمترین حروف این دسته عبارتند  به جمله "که"حرف ربط 

که، چون، کجا، وقتی، چنانکه، تا، به طـوري کـه، تـا اینکـه، اگـر، اگرچـه، هرگـاه،        از: 
این که، اال این که، زیرا، به علت این که، هرچه، هـر قـدر، هرکجـا،     درصورتی که، مگر
 . و... چندان که، هرچند
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ي دیگـر را  اي از جملـه اي که با حرف ربط شـروع شـده اسـت، کلمـه    جمله -ج
آن پسـر  ". در ایـن عبـارت   "آن پسري که دیدي برادر مـن بـود  "کند، مانند: تشریح می

آغاز شـده اسـت،    "که"که با حرف  "دیدي"لفظ  ي اصلی است وجمله "برادر من بود
 که، کجا، تـا کند. مهمترین حروف ربط دسته سوم عبارتند از:  ي پسر را تشریح میکلمه

 ).321، ص. 1384(شریعت، 
 

 حروف ربط مرکب -5
 

 کنند که عبارتند از:هاي مختلفی تقسیم میبه دسته حرف ربط را از نظر ساختمان

پیشتر معرفی شد فقط یک جزء دارند مانند: و، اگر، یا، حروف ربط ساده که  -الف
 تا.

شـوند، گروهـی کـه از دو    حروف ربط مرکب که خود به دو گروه تقسیم می -ب
همینکـه،  جزء ساخته شده باشند و دو جزء استقالل خود را از دست داده باشند. ماننـد:  

درسـت شـده    آن هاو گروهی که از دو یا چند کلمه بدون از دست دادن استقالل  بلکه
به منظور این که، به علـت ایـن کـه،    توان گروه ربطی گفت، مانند: می آن هاباشند و به 

 ).323ص. همان، ( وقتی که
 

 حروف نشانه -6
 

بـدون  ها در فارسی متعددند اما براي پرهیز از ابهام و امکـان تحلیـل آمـاري    نشانه
در پـژوهش حاضـر مـورد     "را"ي هاي معناشناختی پیچیده صـرفاً حـرف نشـانه   تحلیل

 بررسی قرار گرفت.
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 الگوریتم برنامه
 
 
 
 

 .شددر این بخش، زیر ساخت نرم افزار به ترتیب مراحل اجرایی تشریح خواهد 
 

 دریافت متن. -1

هـاي داراي  توانـد فایـل  مـی اي طراحی گردیده اسـت کـه   نرم افزار حاضر به گونه
اي طراحـی شـده   را دریافت نماید. البته، در نرم افزار جعبه. txt. و doc.، docxپسوند 
وارد  نـرم افـزار  کپـی و در   از روي رایانه ي شخصی توان بخشی از فایل متنی راکه می
 نمود.

 
 txt.تبدیل فایل به فرمت  -2

باشد) در این  .docxیا  .doc. نباشد (به فرمت txtچنانچه فایل ورودي به فرمت 
مرحله به عنوان نوعی پیش پردازش، تمامی اطالعات متن جز واژگان از سـاختار فایـل   

گردد. بدین ترتیب، تمامی نمودارها و اطالعات فرامتنی از متن کنـار گذاشـته   حذف می
ذخیـره   .txtماند. اطالعات باقی مانده، بـا پسـوند   ن مربوطه باقی میـمی شود و تنها مت

 گردد.می
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 کلمات سیاهه -3
ي حـروف اضـافه  با توجه به اینکه در نرم افزار حاضر شش گروه کلمـات شـامل   

ي مرکب، شبه حروف اضافه، حـروف ربـط سـاده، حـروف ربـط      ساده، حروف اضافه
فهرستی از اعضـاي هـر گـروه    گیرند، ورد پردازش قرار میم "را" هحرف نشانو مرکب 

هاي دستور زبان فارسی تهیه گردید. این اطالعات به توسط محقق و با استفاده از کتاب
درهـم کـرد تهیـه     فهرسـت جدا و یـک   فهرستدر قالب شش  "کلماتسیاهه "عنوان 

هـا و  گردید و در ساختار نرم افزار قرار گرفت. با توجه به وجود انواع مختلـف فاصـله  
هـاي احتمـالی هـر واژه توسـط     مختلف پیوند واژه در فارسی، تمامی صورتهاي شیوه

محقق پیش بینی و فهرست گردیـد. مزیـت ایـن کـار آن اسـت کـه مـی تـوان تمـامی          
رخدادهاي یک واژه را (با هر صورت ظاهري که نوشته شده باشد) شناسایی، فهرسـت  

گـردد، تنهـا از یـک     هاي مختلف شناسایی مـی و درهم کرد نمود. البته، اگرچه صورت
ت آمـاري  اي مدخل که حاوي درهم کـرد اطالعـ  صورت ظاهري به عنوان نشان دهنده

شود. بدین ترتیـب،  اشکال مختلف آن واژه است، در بخش تحلیل اطالعات استفاده می
گیرنـد. منتهـی بـراي نمـایش     هر دو مورد شناسایی قرار مـی  "از اینرو"و  "از این رو"

شود و آمـاري کـه بـراي ایـن     اده میـصورت استف از یکی از این دوي نهایی تنها نتیجه
هـاي  ي آماري است که براي تمـامی صـورت  گردد در بردارندهصورت منتخب ارایه می

 در متن بدست آمده است. موجود ظاهري مختلف
 

 تحلیل متن -4
شـوند و بـراي   کلمات در فایل متنی جستجو میسیاهه هاي موجود در تمامی واژه

فراوانـی  ، (ب) فراوانی مطلقگردد که عبارتند از: (الف) واژه پنج پارامتر محاسبه می هر
. درصـد فراوانـی تجمعـی   و (ه)  فراوانی تجمعـی ، (د) درصد فراوانی نسبی، (ج) نسبی
 ي متغیرهاي فوق به شرح زیر است:ي محاسبهشیوه

 
کـه یـک واژه در   دهـد  : این مختصه تعداد دفعاتی را نشان میفراوانی مطلق -الف

 متن مربوطه ظاهر شده است.
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: این مختصه از طریق تقسیم فراوانی مطلق برتعداد کل واژگـان  فراوانی نسبی -ب
بـار در متنـی کـه     10 "بـه "ي اگـر واژه  ،شود. به عنوان مثالموجود در متن محاسبه می

 /. خواهد بود.1واژه بوده ظاهر شود، فراوانی نسبی این واژه در متن برابر با  100حاوي 
 
 100: از ضرب عدد بدست آمده براي فراوانـی نسـبی در   درصد فراوانی نسبی -ج

/. باشـد، درصـد   1آید. مثالً چنانچه فراوانـی نسـبی بدسـت آمـده یـک واژه      بدست می
 /. خواهد بود.1×100=  10فراوانی نسبی آن برابر با 

 
عدد فراوانی مطلق است. ي اول همان : عدد این مختصه در پلهفراوانی تجمعی -د

ي اول و دوم با هـم  فراوانی مطلق در پله ،ي دومي فراوانی تجمعی در پلهبراي محاسبه
هاي ي سوم، فراوانی تجمعی از طریق افزودن فراوانی مطلق در پلهشود. در پلهجمع می

آید و به همین شکل تا آخر. فراوانی تجمعی میزان حجمـی را  یک، دو و سه بدست می
 دهد.ه واژگانی خاص در یک متن به خود اختصاص می دهند نشان میک

 
ي اول از طریق ضرب فراوانی نسبی : این مختصه در پلهدرصد فراوانی تجمعی -ه

فـراوان تـرین واژه و داراي    "و"آید. مثالً اگـر حـرف   بدست می 100ي مربوطه در پله
 4.503بوده باشد، درصد فراوانی تجمعی در همین پلـه معـادل    0.0453فراوانی نسبی 

باشـد درصـد    0.0237و فراوانی نسبی آن  "به"ي ردیف دو خواهد بود. حال اگر واژه
و  100فراوانی تجمعی براي این دو پله از طریق ضرب فراوانـی نسـبی در هـر پلـه در     

 شود.سپس جمع نتایج محاسبه می
 

 4.53  درصد فراوانی تجمعی     0.0453 فراوانی نسبی "و" :1پله 

 2.37+  4.53  درصد فراوانی تجمعی     0.0237 فراوانی نسبی   "به" :2پله 

 4.53+2.37+2.37  درصد فراوانی تجمعی     0.0237فراوانی نسبی   "در" :3پله 
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 تعیین نوع مرتب سازي خروجی -5
سازي خروجی را تعیین نماید. تواند نوع مرتب کاربر می ،پیش از تحلیل اطالعات

در نرم افزار حاضر، سه نوع مرتب سازي وجود دارد که کاربر براساس نیاز خاص خود 
تواند یکی را برگزیند. این سه نوع مرتب سازي عبارتند از: (الف) براسـاس حـروف   می

الفبا، (ب) براساس فراوانی مطلق به صورت صـعودي و (ج) براسـاس فراوانـی مطلـق     
 زولی.بصورت ن

 
 ي نمایشاجزاي خروجی و نحوه -6

ردیـف، واژه، فراوانـی مطلـق، فراوانـی نسـبی،       ،اجزاي خروجی از راست به چپ
 گردد.میی و درصد فراوانی تجمعی را شامل درصد فراوانی نسبی، فراوانی تجمع

تمامی اطالعـات   ،ي اولباشد. در شیوهي نمایش خروجی نیز به دو شیوه مینحوه
ي مرکـب، شـبه   ي ساده، حـروف اضـافه  هاي شش گانه (حروف اضافهمربوط به گروه

، حروف ربط ساده و حروف ربط مرکب) به صـورت  "را" حروف اضافه، حرف نشانه
اطالعات مربـوط بـه    ،ي دومشود. در شیوهدرهم کرد و در قالب جدولی واحد ارایه می

 گردد.می قالب جدولی مجزا ارایههاي شش گانه در هر یک از گروه
 

 تولید جداول و نمودار در قالب فایل اکسل -7
توانـد بنـا بـه درخواسـت کـاربر،      اي است که میي طراحی نرم افزار به گونهنحوه

اطالعات بدست آمده را در قالب جداول و نمودارهایی ارایه نماید. این گونه اطالعـات  
در  ،روگرفت تهیـه نمـوده   آن هاگردد و کاربر می تواند از در قالب فایل اکسل ارایه می

 متن، مقاله و یا اثر خود کپی نماید.
 

 ي دیگرچند نکته -8
 (full space) "فاصله کامـل "به عنوان بخشی از عملیات پیش پردازش، از  -الف

به عنوان معیاري براي تفکیک کلمات در متن اصلی استفاده شده اسـت. بـا ایـن همـه،     
ـ ی کلمات عالوه بر فاصله کامـل بـا اسـتفاده از عال   ـدر زبان فارسچون  م نگارشـی و  ی
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ـ گذاري نیز از هم تفکیک می شوند، در مرحلـه ي پـیش پـردازش، عال   نشانه م نشـانه  ی
 گذاري زیر با فاصله ي کامل جایگزین شد:

 
 !   ؟   ؛   :   ,   .   ?،   *   +   %   /      - گذاري:م نشانهیعال

   0   9   8   7   6   5   4   3   2   1         اعداد:
 \n   :خط جدید

Tab:   t\ 
 \r   :فاصله بزرگ

 
ي که پیشتر نیز ذکر شد براي جداسازي یک واژه، از وجود فاصله همان گونه -ب

ي اضافه داراي ویژگی خاصـی اسـت،   کامل قبل و بعد از واژه استفاده گردید. اما کسره
خود اتصال دارد. به همـین منظـور، بـراي شناسـایی      از ي پیشکلمهبدین ترتیب که به 

)، عدم وجود فاصله قبل از واژه و وجود فاصله-ي اضافه (کسره ي کامل پس از آن بـه  ِ
را  "برايِ"ي عنوان معیار مورد استفاده قرار گرفت. بدین ترتیب، نرم افزار توانست واژه

 یی نماید.شناسا "براي + کسره ي اضافه"ترکیبی از 
 
از آنجـایی کـه در خـط     هاي مختلـف نگارشـی.  شناسایی و کنترل صورت -ج

فارسی در بسیاري از موارد، امکان نگارش یک واژه به بیش از یـک شـکل وجـود دارد    
)، نرم افـزار بـه   "همچنین"در مقابل  "هم چنین"؛ "بجاي"در مقابل  "به جاي"(مانند، 
هاي صوري مرتبط را در قالب مدخلی واحـد  گونهاي طراحی گردید که بتواند این گونه

تحلیل و گزارش نماید. تنوع نگارش ناشی از اتصال و انفصال و نیـز بکـارگیري انـواع    
هاي زبر زنجیري از سوي محقق براي هر واژه فهرست گردید مختلف فاصله و یا نشانه

توانسـت بـا آن   هاي مختلف احتمالی که واژه می و در واقع براي هر واژه تمامی حالت
مشخص شد. در گام بعدي، نرم افزار پس از شناسایی هر صورت و  ،در متن ظاهر شود

تمـامی اطالعـات آمـاري     ،ي تحلیـل نهـایی  پیش از ارایـه  و ي اطالعات آماري آنارایه
دهـد. بـراي   هاي مرتبط را درهم کرد نموده و ذیل یک صورت معیار نشان مـی صورت

در متنی ظاهر شده باشـد،   5با فراوانی  "همچنین"و  4راوانی با ف "هم چنین"مثال، اگر 
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را  9گزینـد و عـدد   ي مـدخل برمـی  نرم افزار یکی از این دو صورت را به عنـوان واژه 
 کند.مقابل آن یادداشت می

 
هاي شش گانه مورد بررسی، حروف بسیط و مرکـب  با توجه به اینکه در گروه -د

گـزاري   در متن سیاسـت ها یص این گونه واژهوجود داشت، الزم بود درخصوص تشخ
می بایست یکبار و فقط یکبار بـه عنـوان حـرف     "با این که"شود. به عبارت دیگر، آیا 

هاي ربط مرکب درنظر گرفته می شد یا عالوه بر این می بایست اجزاي آن نیز در گروه
کـه بـراي   گزاري و با توجـه بـه معیارهـایی     گرفتند. بدون سیاستخاص خود قرار می

ها درنظر گرفته شده بود، امکان پـردازش مکـرر یـک واژه در مـتن وجـود      تفکیک واژه
 توانسـت واقعـی و قابـل   نمـی  داشت که در صورت بروز چنین اتفاقی، آمار ارایه شـده 

اي تعریف گردید بدین صورت کـه  دهعاعتماد باشد. از این رو، براي رفع این مشکل قا
تر، . به بیان سادهدر نظر گرفته شد "بیشترین طول"ا، معیار همعیار اصلی در تفکیک واژه

 "بـراي "دهد. بالفاصله را تشخیص می "از"نرم افزار ابتدا  "از براي"در تحلیل عبارت 
ي گردد. با اسـتفاده از قاعـده  ي کامل آمده، شناسایی مینیز که پیش و پس از آن فاصله

را دو مدخل فرض کند، بـه دلیـل    "براي" و "از"تعریف شده، نرم افزار به جاي اینکه 
گانه هاي ششاي دیگر بین آن دو نیامده، و چون هردو واژه در فهرست گروهاینکه واژه

را یک ترکیب فرض می کند و ترکیب شناسایی شده را یکبار و فقط  آن هاوجود دارد، 
همـواره رویـت    واژه هـا  یکبار تحلیل می کند. بنابراین، شـرط اصـلی بـراي شناسـایی    

 بزرگترین طول عبارت خواهد بود.
 
و قـدرت   RAMزار تـا حـد زیـادي بـه     ـسرعت پردازش اطالعات در نرم افـ  -ه
ایـن   2GBمعـادل   RAMي معمـولی بـا   هـگی دارد. در یک رایانـي شخصی بسترایانه
انجام به  1َ: 40"صفحه را در  100تواند تمامی مراحل پردازش متنی با طول افزار مینرم

 نیاز خواهد داشت. 4َ: 40"صفحه زمانی معادل  300برساند. متنی با 
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 شناسایی و رفع خطاهاي برنامه -9
افزار خطاهایی بـه شـرح زیـر مشـاهده و مرتفـع      در مراحل ساخت و ارزیابی نرم

 گردید:
مشاهده شد که نمایش نتایج در قالـب نمـودار براسـاس تمـامی مختصـات       -الف

است و به نمودارهایی بسیار طوالنی نیاز دارد که در صورت حفظ خوانـا  بسیار پیچیده 
) 1گنجد. از این رو، دو تدبیر اندیشیده شـد. ( بودن نمودارها، در یک صفحه عادي نمی

) تمـامی واژگـان داراي   2تهیه شدند و ( "فراوانی مطلق"نمودارها صرفاً براساس متغیر 
 فراوانی صفر از نمودارها حذف شدند.

 
هـاي دسـتوري مختلـف    هـاي شـش گانـه از کتـاب    از آنجا که واژگان گـروه  -ب

ها (و حتی گاه در یـک کتـاب) برخـی مـوارد بـه      استخراج گردیده بود و در این کتاب
و  بود، با مشـورت یـک متخصـص زبـان    شده هاي مختلف معرفی عنوان اعضاي گروه

بـراي پرهیـز از ابهـام و     و فارسـی  جستجوي نظر غالب در کتـاب هـاي دسـتور زبـان    
 جلوگیري از عضویت یک واژه در چند گروه، عضویت این دسته از واژگـان در گـروه  

 هاي متعدد حذف و هر واژه صرفاً در یک گروه قرار گرفت.
 
 به نرم افزار اضافه گردید. "ارسال پیشنهاد"بخشی تحت عنوان  -ج
 
واژه جهت تقطیـع مـتن، نـرم    ي از معیار فاصله پیش و پس از به خاطر استفاده -د

اي تعریف شـد تـا   ِ) نبود. از این رو، قاعده-افزار اولیه قادر به جداسازي کسره اضافه (
اي وجود ي اضافه فاصلهي اضافه نیز استخراج شود. در این قاعده،  پیش از کسرهکسره

 ي کامل وجود داشته باشد.ندارد و فقط الزم است پس از آن یک فاصله
 
 
 
 



      اي اطالع رسانی علوم و فناوري مرکز منطقه                                                                16   

 ارزیابی برنامه -10
از طریـق   زبـان و ادبیـات فارسـی    دو متخصص زبان با مدرك کارشناسـی ارشـد  

ي تولیـد شـده مطابقـت    هاي شش گانـه درونداد متونی کوتاه به برنامه نتایج را با لیست
ي تحلیـل بـه صـورت دسـتی بـا      دادند و صحت عملکرد نرم افزار را از طریق مقایسـه 

 تحلیل خودکار تایید نمودند.
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 توصیف گام به گام نرم افزار

 
 
 

 
 

 اصلی نرم افزار ي: نمایش صفحه1تصویر 

دهد. این صفحه حـاوي  نمایشی کلی از صفحه اصلی سامانه را نشان می 1تصویر 
ارسـال   -3تحلیـل مـتن و    -2صـفحه اصـلی،    -1سه بخش عمده است که عبارتند از: 
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ي طرح ارایـه  اطالعاتی کلی درخصوص نرم افزار و پیشینهي اصلی، پیشنهاد. در صفحه
 گردیده است.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ي ارسال پیشنهاد براي سامانه: نمایش جعبه2تصویر 
 

دهد. کاربران پس از درونداد و بخش ارسال پیشنهاد نرم افزار را نشان می 2تصویر 
ي خـود را بـراي   توانند نظرات و پیشـنهادات سـازنده  خود و ارزیابی آن میتحلیل متن 

نوع ابهام یا پرسش و نیاز به راهنمایی  مجري ارسال دارند. ضمناً، در صورت وجود هر
توانند پیام مربوطه را از این طریق ارسال دارند. در این بخش، اطالعـات مربـوط بـه    می
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 سـامانه فرد تماس گیرنده (شامل نام و نام خـانوادگی و آدرس پسـت الکترونیکـی) در    
 گردد.شود و بسته به مورد پاسخ مربوطه براي کاربر ارسال میثبت می

 

 
 

 ي اول تحلیل متن در نرم افزار: نمایش مرحله 3تصویر
 

الزم  ،آغاز تحلیلدهد. براي ي تحلیل متن را در نرم افزار نشان میگزینه 3تصویر 
 ي تحلیل متن کلید زده شود.است نخست روي گزینه
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 ي دوم تحلیل متن در نرم افزار: نمایش مرحله 4تصویر
 

، اطالعاتی که در تصویر 3ي تحلیل متن در تصویر پس از کلید زدن بر روي گزینه
نشان داده شده است، رویت خواهد گردید. در این مرحله دو امکان وجـود دارد کـه    4

کاربر  "دریافت متن از طریق فایل"ي را برگزید. با انتخاب گزینه آن هاتوان یکی از  می
و یـا   .docxیا  .docي شخصی خود به صورت یک فایل تواند فایلی را که در رایانه می
txt. دریافـت مـتن از طریـق    "ي انتخاب نماید. در صورتی که کاربر گزینه ،ذخیره کرده

تواند بخش یا تمام اطالعات موجود در یک فایـل داراي پسـوند   را برگزیند می "ادیتور
doc.  یاdocx.  و یاtxt. ي ادیتـور وارد  جعبـه  کپـی و در  از روي رایانه ي شخصـی  را

کلیـد زده   "مرحلـه بعـد  "ي نماید. پس از انتخاب یکی از دو حالت فوق بر روي دکمه
 می شود. 
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 )4(ادامه تصویر  در نرم افزار ي دوم تحلیل متنمرحلهنمایش :  5تصویر 
 

پس از انتخاب متن مورد پردازش (انتخاب فایل و یا کپی بخشی از فایل و ثبت آن 
ازي نتـایج مشـخص گـردد. بـراي     ـي مرتـب سـ  وهـي ادیتور)، الزم است نحـ در جعبه
و صـعودي  سه انتخاب وجود دارد که عبارتند از: الفبـایی، فرکـانس    ،سازي نتایجمرتب

نتایج بدون توجه بـه فراوانـی رخـداد و صـرفاً      ،سازي الفبایی. در مرتبنزولیفرکانس 
ها براساس فراوانـی  فرکانس صعودي مدخلدر شوند. براساس ترتیب الفبایی ردیف می
هـا براسـاس   برعکس، در فرکانس نزولـی واژه  شوند.از کمترین به بزرگترین ردیف می

پـس از انتخـاب نـوع    فراوانی رخداد از فراوان ترین به نادرترین واژه ردیف می شوند. 
 کلید زده می شود. "مرحله بعد"مرتب سازي، روي دکمه 
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 ي سوم تحلیل متن در نرم افزارمرحله: نمایش  6تصویر 
 

ي مرتب سازي الزم است فایل مربوطه انتخـاب و بارگـذاري   پس از انتخاب شیوه
انتخـاب   "دریافت متن از طریق فایل"ي شود. با توجه به اینکه در مراحل پیشین گزینه

از  باشـد . txtو یـا  . docxیـا  .  docتوان فـایلی را کـه داراي پسـوند   شده بود، حال می
د زده ـکلیـ  "Browse"ي روي گزینـه  ،ی انتخاب نمود. براي این کـار ـي شخصهـرایان
ر ـي شخصی فایل مورد نظهـو مربوطه و موجود در رایانـو از درای )6(تصویر  ودـشمی

 .)7(تصویر  گرددانتخاب می
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 وي فایل)جي چهارم تحلیل متن در نرم افزار (جست. نمایش مرحله1-7تصویر 

 

 
 

 ي چهارم تحلیل متن در نرم افزار (انتخاب فایل). نمایش مرحله2-7تصویر 
 

ي جعبـه  طـه، مسـیر فایـل بارگـذاري شـده در     پس از انتخاب فایل از درایـو مربو 
فایـل   1-7به عنوان مثال، در تصـویر   شود.نشان داده می "Browse"ي گزینه روبروي

"docxمسیر فایـل مربوطـه    2-7جستجو شد و در تصویر  ".مدیر گروه مطالعات فرهنگی
کلید زده  "بارگذاري"ي دکمه سپس، بر روي درج گردید. "Browse"جلوي دکمه ي 

 شود.می
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 ي پنجم تحلیل متن در نرم افزار: نمایش مرحله8تصویر 
 

، فایـل بارگـذاري   2-7در تصـویر  ،"بارگـذاري "ي پس از کلید زدن بر روي دکمه
شود. به عنـوان مثـال،   شود، نمایش داده میمشاهده می 8صورتی که در تصویر شده به 

 اسـت  "docxمدیر گروه مطالعات فرهنگـی.  "، فایل  8فایل بارگذاري شده در تصویر 
. پـس از انجـام بارگـذاري، روي    درج گردیـده اسـت   "بارگذاري"که در ذیل دکمه ي 

 شود.کلید زده می "مرحله بعد"ي دکمه
 

 
 

 ي ششم تحلیل متن در نرم افزار: نمایش مرحله 9تصویر 
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ي انجام تحلیل متن است. براي این منظور تنها کافی در این مرحله، نرم افزار آماده
ي کـار  کلیـد زده شـود. چنانچـه کـاربر از ادامـه      "تحلیـل مـتن  "ي است بر روي دکمه

نمـوده، از برنامـه خـارج    را انتخـاب   "انصـراف "ي منصرف شده باشد، می تواند دکمه
 شود.

 

 
 

 ي هفتم تحلیل متن در نرم افزار (نمایش نتایج به صورت کلی): نمایش مرحله1-10تصویر 
 

، جدولی حـاوي نتـایج تحلیـل    9در نمودار  "تحلیل متن "ي پس از انتخاب دکمه
بـه   -1گردد. نحوه ي نمایش نتایج در این نـرم افـزار بـه دو صـورت اسـت:      می تولید

تـوان  ). در واقع، مـی 2-10به صورت مجزا (تصویر  -2) و 1-10صورت کلی (تصویر 
هاي شش گانـه را بـه صـورت جـدا     اطالعات آماري مربوط به واژگان موجود در گروه
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را در قالب یک جـدول و فهرسـت واحـد، نشـان داد.      آن هاي محاسبه نمود و یا  همه
تعیین گردیده که البتـه کـاربر    "ت مجزانمایش نتایج به صور"پیش فرض در نرم افزار، 

را برگزیند. نرم افزار حاضـر   "نمایش نتایج به صورت کلی"تواند در صورت تمایل می
است که می تواند از اطالعات آماري تولید شـده، خروجـی    اي طراحی گردیدهبه گونه
 وجود دارد.نیز تولید نماید. امکان دریافت اطالعات در قالب جدول و نمودار نیز  اکسل

 "دریافت فایل اکسل"ي بر روي گزینه باید اکسل،قالب فایل براي دریافت اطالعات در 
 .)2-10(تصویر  کلید زد

 

 
 

 ي هفتم تحلیل متن در نرم افزار (نمایش نتایج به صورت مجزا): نمایش مرحله2-10تصویر 
 

فراوانـی  شـود.  در نرم افزار حاضر، براي هر واژه اطالعات زیـر نمـایش داده مـی   
 .درصد فراوانی تجمعیو  مطلق، فراوانی نسبی، درصد فراوانی نسبی، فراوانی تجمعی
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 ي هشتم تحلیل متن در نرم افزارنمایش مرحله: 11تصویر 
 

اي مطـابق تصـویر   صـفحه  "دریافت متن اکسل"ي پس از کلید زدن بر روي دکمه
شود. کارکرد این صفحه آن است که نتایج حاصله را در قالـب یـک فایـل    ظاهر می 11

ـ اسـت کـه مـی    "Results"م فایـل  ـکنـد. پـیش فـرض اسـ    ره میـذخیاکسل      وان در ـت
 پسـوندي هـاي متفـاوت، بـه آن    هاي مختلف و جهت تمایز نتایج مربوط به داده تحلیل
 .و نظیر آن "Results1" ،"Results2"مانند  و ... را اضافه نمود 2، 1مانند 

ي شخصـی  در رایانـه  مورد نظر. در درایو xlsmفایل حاصله را می توان با پسوند 
 ذخیره نمود.
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 ي نهم تحلیل متن در نرم افزار: نمایش مرحله12تصویر 
 

ي شخصی الزم است فایل بر روي رایانه اکسلي نتایج در قالب فایل پس از ذخیره
هاي مربوطه اطالعات آماري واژه هاي مربوط به هر یک از گروهمربوطه باز شود. فایل 
کـه پیشـتر نیـز ذکـر شـد، چنانچـه اطالعـات         همان گونهدهد. شش گانه را نمایش می

مورد درخواست نبوده باشد و کاربر خواسته باشد درهم کرد اطالعات مربوط  ،تفکیکی
اي شش جدول، یک جدول به ج 12گانه را دریافت نماید، در تصویر هاي ششبه گروه

 واحد که حاوي کل واژگان شش گروه باشد، نمایش داده خواهد شد.
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 ي دهم تحلیل متن در نرم افزار: نمایش مرحله1-13تصویر 
 

ــه در تصــویر   ــاالي جــدولی ک ــه  12در ب ــده، گزین ــه گردی ــوان ارای اي تحــت عن
"Options" اي مربوطه را به شـکلی  ـکدهد ـزار بتوانـرم افـکه نـود دارد. براي اینـوج

ود. بـا ایـن کـار،    ـد زده شـ ـه کلیـ ـح قرائت کند، الزم است بـر روي ایـن گزینـ   ـصحی
ه، ـش فـرض در ایـن گزینـ   ـود. پیـ ـباز می ش "Security Alert-Macro"ي هـصفح

"Help protect me from unknown content"       مـی باشـد. الزم اسـت ایـن پـیش
 تغییر یابد. "Enable this content"فرض به 
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 )1-13(ادامه تصویر  ي دهم تحلیل متن در نرم افزار: نمایش مرحله2-13تصویر 
 

 Enable"ي هـش فرض، گزینـر پیـر با تغییـود کاربـشده میـکه مشاه همان گونه

this content" ییرا انتخاب کرده تا نرم افزار بتواند کلمات فارسی را به درستی شناسا 
 کرده، نمایش دهد.
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 ي یازدهم تحلیل متن در نرم افزار: نمایش مرحله14تصویر 
 

در این مرحله، چنانچه کاربر بخواهد از اطالعات موجود در جداول استفاده نماید 
ي خـود مـورد اسـتفاده قـرار     ذخیره نماید و در مقاله Wordرا در فایل  آن هاتواند می

توانـد بـر روي   هاي خود نموداري نیز تهیـه کنـد، مـی   دادهدهد. حال اگر مایل باشد از 
 کلید بزند. 14ر یدر تصو "رسم نمودار"ي گزینه
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 ي دوازدهم تحلیل متن در نرم افزار (حروف اضافه مرکب و ساده): نمایش مرحله1-15تصویر 
 

، براي هـر یـک از   14در تصویر  "رسم نمودار"ي پس از کلید زدن بر روي گزینه
گانه، دو نوع نمودار (یک نمودار ستونی و یک نمودار خطی) بـه شـرح   هاي ششگروه

 گردد.ترسیم می 3-15الی  1-15تصویرهاي 
ي ي مرکـب و حـروف اضـافه   نمودارهاي مربوط به حـروف اضـافه   1-15تصویر 

 دهد.ساده را نشان می
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 نشانه و ربط مرکب) ي دوازدهم تحلیل متن در نرم افزار (حروف: نمایش مرحله2-15تصویر 

 
حـروف ربـط مرکـب را     و "را" حرف نشـانه نمودارهاي مربوط به  2-15تصویر 

 نشان می دهد.
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ي دوازدهم تحلیل متن در نرم افزار (حروف ربط ساده و شبه حروف : نمایش مرحله 3-15تصویر 
 اضافه)

 
بـه   نمودارهاي مربوط به حروف ربط ساده و شبه حروف اضـافه را  3-15تصویر 

 تصویر می کشد.
د از یک نمودار خاص بـا وضـوح بیشـتر اسـتفاده نمایـد،       ـچنانچه کاربر مایل باش

خود کپی نماید. در ایـن صـورت     Wordتواند نمودار مربوطه را انتخاب و در فایل می
ي قلم و مختصات دیگر را متناسب با نیاز خود تغییر دهد. تواند ابعاد نمودار و اندازهمی

 1-16به شـکل تصـاویر    3-15الی  1-15در این صورت، اطالعات موجود در تصاویر 
 .کردتغییر خواهد  12-16الی 
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 ي مرکب (نمودار خطی): نمایش اطالعات مربوط به حروف اضافه1-16تصویر 
 
 
 

 
 

 ي مرکب (نمودار ستونی)مربوط به حروف اضافه: نمایش اطالعات 2-16تصویر 
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 ي ساده (نمودار خطی).: نمایش اطالعات مربوط به حروف اضافه3-16تصویر 
 
 

 

 
 

 : نمایش اطالعات مربوط به حروف اضافه ساده (نمودار ستونی).4-16تصویر 
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 ).خطی(نمودار  "را" : نمایش اطالعات مربوط به حرف نشانه5-16تصویر 
 
 

 

 
 

 (نمودار ستونی). "را"حرف نشانه : نمایش اطالعات مربوط به 6-16تصویر 
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 : نمایش اطالعات مربوط به حروف ربط مرکب (نمودار خطی).7-16تصویر 
 
 
 

 
 

 : نمایش اطالعات مربوط به حروف ربط مرکب (نمودار ستونی).8-16تصویر 
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 (نمودار خطی). : نمایش اطالعات مربوط به حروف ربط ساده9-16تصویر 
 
 

 

 
 

 : نمایش اطالعات مربوط به حروف ربط ساده (نمودار ستونی).10-16تصویر 
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 : نمایش اطالعات مربوط به شبه حروف اضافه (نمودار خطی).11-16تصویر 
 
 

 

 
 

 : نمایش اطالعات مربوط به شبه حروف اضافه (نمودار ستونی).12-16تصویر 
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 :بیشترهایی براي مطالعات زمینه
 

اي چـون حـروف (حـروف    هاي بسـته بر روي مقوله در پژوهش حاضر صرفاً 
قالب پژوهشی دیگـر بـه    اضافه، نشانه و ربط) کار شد. می توان نرم افزار مربوطه را در

 هاي دستوري گسترش داد.و مقوله هاسایر حوزه
 

 ياز مجموعـه  "را"ي شناسـایی، تنهـا حـرف نشـانه     فرایند به دلیل پیچیدگی 
ي دیگـر نیـز مـی توانـد     حروف نشانه مورد پردازش قرار گرفت. تحلیل حروف نشـانه 

باید توجه داشت که هدف اولیه و مصوب پژوهش  ،موضوع پژوهشی متمایز باشد. البته
حاضر تحلیل حروف اضافه و ربط بسیط بوده که البتـه در جریـان کـار و بـه صـورت      

ر این دو حیطه به شـش حیطـه افـزایش پیـدا     داوطلبانه و با هدف ارتقاء کیفیت نرم افزا
 نمود.

 
ي زبانی مناسب می توان حروف فعال از طریق این نرم افزار و با تحلیل پیکره 

و غیر فعال (مرده) را در زبان فارسی مشخص نمود. منظـور از حـروف فعـال حروفـی     
است  است که همچنان در فارسی امروز کاربرد دارد و مراد از حروف غیر فعال حروفی

 شوند.که در فارسی امروز به کار برده نمی
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  :خالصه
 

هدف از انجام پژوهش حاضر آن بود تا نرم افزاري تهیه شود تا بتوان به کمک آن، 
ي ساده، حروف اضـافه مرکـب،   حروف اضافهواژگان زبان فارسی متعلق به شش گروه 

را شناسـایی   حروف ربط مرکب و ساده شبه حروف اضافه، حروف نشانه، حروف ربط
فراوانـی مطلـق، فراوانـی نسـبی، درصـد      نمود و براي هر واژه اطالعاتی آماري شـامل  

را در قالــب جــداول و  درصــد فراوانــی تجمعــیو  فراوانــی نســبی، فراوانــی تجمعــی
-نمودارهاي خطی و ستونی ارایه کرد. براي انجام کار، فهرست واژگان مربوط به گـروه 

هاي دستور زبان فارسی موجود در بازار استخراج گردیـد.  وق از کتابهاي شش گانه ف
هاي گوناگونی تحلیل و طبقـه  هاي مختلف به صورتدر مواردي که یک واژه در کتاب

کل تنوع امالیی، بـراي هـر   ـبندي شده بود، از نظر اکثریت استفاده شد و براي رفع مش
ي ی و فهرست گردید. از معیار فاصلههاي امالیی احتمالی، پیش بینواژه، تمامی صورت

ي اضافه) استفاده به عمل آمد ها (به جز کسرهکامل قبل و بعد از واژه براي تفکیک واژه
ي بزرگتـرین طـول اسـتفاده شـد. نـرم افـزار       ي حروف از قاعدهو در شناسایی زنجیره

ده شده، طراحی شده با درونداد متون نمونه مورد آزمایش قرار گرفت و خطاهاي مشاه
مرتفع گردید. این نرم افزار قادر است ضمن تحلیل اطالعات، نتـایج را در قالـب فایـل    
اکسل ارایه نماید. این کار، امکان استفاده از جداول و نمودارهاي حاصـله را بـه آسـان    

آورد و در تسـریع نگـارش   ترین شکل در ساختار مقاله، کتاب و آثار دیگر فـراهم مـی  
ار مناسـب محسـوب   ـي زبان، ابـزاري بسیـ  از سوي محققان حوزه مقاالت و آثار علمی

گردد. دستور نویسان و نحویان نیز می توانند از طریق تحلیل متون خود در نرم افزار می
تر کردن دستورهاي خود بیاندیشند. نتایج تحلیل متون در نرم افـزار  مربوطه به کاربردي

زبینی قرار گرفت و مطابقت نتـایج  ی و باـحاضر از سوي دو متخصص زبان مورد بررس
 .ید شدهاي واژگان طراحی شده، تأیبا فهرست
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 :فهرست منابع
 

. (ویـرایش سـوم)   1دسـتور زبـان فارسـی   ). 1385احمدي گیوي، ح. و انوري، ح. ( -1
 تهران: انتشارات فاطمی.

 تهران:. (چاپ پنجم) توصیف ساختمان دستوري زبان فارسی). 1372باطنی، م. ر. ( -2
 انتشارات امیرکبیر.

 تهران: انتشارات اساطیر. دستور زبان فارسی (چاپ هشتم).). 1384شریعت، م. ج. ( -3
 تهران: انتشارات سخن. دستور مفصل امروز (چاپ اول).). 1382فرشید ورد، خ. ( -4
(ترجمـه مهسـتی بحرینـی). تهـران:      دستور زبان فارسـی معاصـر  ). 1384الزار، ژ. ( -5

بـه چـاپ    1957المللی گفتگوي تمـدنها. (اثـر اصـلی در سـال     مرکز بینهرمس، 
 رسید).
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 :1پیوست 
 

 زنجیره امالیی حروف اضافه ساده و مرکب جهت رفع مشکل تنوع امالیی

 حروف اضافه مرکب حروف اضافه ساده

 53#جزکه 48#به جز 26#سواي 1#از

 54#مگر که 48#بهجز 27#پایین 2#اال

 54#مگرکه 48#بجز 27#پائین 2#الّا

 54#مگرکه 49#بهجز از 28#پشت 3#اندر

 55#هم چون 49#به جزاز 29#نزد 4#ایدون

 55#همچون 49#به جز از 30#جلو 5#به

 55#همچون 49#به جزاز 31#عقب 6#با

 56#هم چو 49#بهجزاز 32#پهلو 7#باز

 56#همچو 49#بجز از 33#اندرون 8#بر

 56#همچو 49#بجزاز 34#درون 9#بی

 57#همچو که 49#بجزاز 35#باال 10#تا

 57#هم چوکه 50#جز از 36#دم 11#جز

 57#همچو که 50#جزاز 37#دنبال 12#چو

 57#هم چوکه 50#جزاز 38#زیر 14#در

 57#هم چو که 51#مگراز 39#سر 15#را

 57#همچوکه 51#مگراز 40#کنار 16#زي

 57#همچوکه 51#مگر از 41#گرد 17#فا

 57#همچوکه 52#به جز که 42#دور 18#فرا

 58#از برايِ 52#به جزکه 43#میان 19#فرو

 58#ازبرايِ 52#بهجز که 44#بین 20#ِ

 58#ازبرايِ 52#بجز که 45#نزدیک 21#مگر

 58#از براي 52#به جزکه 46#پیش 22#وا

 58#ازبراي 52#بجزکه 46#پیشِ 23#که

 58#ازبراي 52#بجزکه 47#برايِ 24#زبر

 59#چونکه 52#بهجزکه 47#براي 25#الی

 59#چون که 53#جز که

 59#چونکه 53#جزکه
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 :2پیوست 
 

 زنجیره امالیی شبه حروف اضافه جهت رفع مشکل تنوع امالیی
 

 شبه حروف اضافه

103#برکردار 97#بهکردار 91#بجاي 87#ازسر 83#ازپیِ 72#بیروناز 60#به جهت 

104#درباب 97#بکردار 92#بدون 88#از قبلِ 83#پیاز  72#بیرونزِ 60#بجهت 

 104#درباب 98#به نزدیک 92#بدونِ 88#ازقبلِ 84#از پی 72#بیرونز 60#به جهت

93#بسانِ 88#از قبل 85#از پی 73#جدا از 60#بهجهت 104#در بابِ 98#بهنزدیک 

 104#بابدر  98#به نزدیک 93#بسان 88#ازقبلِ 86#از پی 73#جدااز 60#بهجهت

 104#دربابِ 98#بنزدیک 94#به سرِ 88#ازقبل 87#از پی 73#جدااز 60#بجهت

 104#دربابِ 98#بهنزدیک 94#به سر 88#ازقبل 88#از پی 74#چنان 61#بهر

 105#در جنبِ 98#بنزدیک 94#بهسرِ 89# ياز واسطه 89#از پی 75#چونان 61#بهرِ

 105#درجنبِ 99#باسرِ 94#بهسر 89# يازواسطه 90#از پی 76#غیراز 62#بیرون

 105#در جنب 99#باسر 94#بسر 89#از واسطۀ 91#از پی 76#غیراز 62#بیرونِ

 105#درجنبِ 100#برجاي 94#بسرِ 89#ازواسطهی 92#از پی 76#غیر از 63#پیِ

 105#درجنب 100#برجاي 95#بسوي 89#ازواسطهی 93#از پی 77#گذشته از 63#پی

 105#درجنب 100#بر جايِ 95#به سويِ 89#ازواسطه 94#پیاز  77#گذشتهاز 65#جهت

106#درحقِ 100#برجايِ 95#به سوي 89#ازواسطۀ 95#از پی 78#گذشت از 65#جهت 

 106#درحقِ 100#بر جاي 95#بهسويِ 89#ازواسطۀ 96#از پی 78#گذشتاز 66#دون

 106#حقِدر  100#برجايِ 95#بسويِ 89#از واسطه 97#از پی 79#مثل 67#سويِ

 106#در حق 101#برسانِ 95#بهسوي 89#ازواسطه 98#از پی 79#مثلِ 67#سوي

 106#درحق 101#برسان 96#به غیر 90#اندرجنب 99#از پی 80#غیر 68#گذشت

106#درحق 102#برسرِ 96#به غیرِ 90#اندرجنب 100#از پی 80#غیرِ 68#گذشت 

107#چنان چون 102#برسرِ 96#بغیر 90#اندر جنبِ 101#از پی 82#از بهرِ 69#مانند 

 107#چنانچون 102#برسر 96#بهغیرِ 90#اندرجنبِ 102#از پی 82#ازبهرِ 69#مانند

 107#چنانچون 102#بر سر 96#بغیرِ 90#اندر جنب 103#از پی 82#از بهر 70#ماننده

103#بر کردارِ 96#بهغیر 90#اندرجنبِ 104#از پی 82#ازبهرِ 71#نزدیک 

 103#برکردارِ 97#به کردارِ 91#به جايِ 105#از پی 82#ازبهر 71#نزدیک

 103#بر کردار 97#بهکردارِ 91#به جاي 106#از پی 82#ازبهر 72#بیرون از

 103#برکردارِ 97#به کردار 91#بجايِ 107#از پی 83#ازپیِ 72#بیرون زِ

 103#برکردار 97#بکردارِ 91#بهجاي 87#ازسر 83#از پیِ 72#بیرون ز
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 :3پیوست 
 

 زنجیره امالیی حرف نشانه و حروف ربط ساده جهت رفع مشکل تنوع امالیی
 

 حروف ربط ساده حرف نشانه

 109#و 108#را

 

 110#یا

 111#ولی

 112#اما

 112#اما

 114#پس

 115#سپس

 117#هم

 118#نیز

 119#لیک

 119#ولیکن

 119#لیکن

 119#لکن

 120#چه

 121#حتّا

 121#حتّی

 121#حتی

 121#حتا

 122#چون

 123#که

 124#خواه

 125#کجا

 126#وقتی

 127#اگر

 128#زیرا

 



    47                                                    ي زبان فارسیو اضافه سامانه تحلیل حروف ربط    

 :4پیوست 
 

 زنجیره امالیی حروف ربط مرکب جهت رفع مشکل تنوع امالیی
 

 حروف ربط مرکب
 151#هرقدر 149#بعلتاین که 147#مگراینکه 143#تااینکه 136#درنتیجه 130#بلکه

 151#هر قدر 149#بهعلتاین که 147#مگراینکه 143#تااینکه 136#درنتیجه 131#با این همه

 152#هر کجا 149#به علتاینکه 148#االاینکه 143#تا اینکه 137#بنابراین 131#بااین همه

 152#هرکجا 149#به علّت این که 148#االاینکه 143#تا اینکه 137#بنابراین 131#بااینهمه

 152#هرکجا 149#بهعلتاینکه 148#االاینکه 143#تااین که 137#بنا براین 131#بااینهمه

 153#چندان که 149#به علّتاین که 148#الّااینکه 143#تااین که 137#بنابر این 131#بااین همه

 153#چندانکه 149#بهعلّت این که 148#الّااینکه 143#تا این که 137#بنابر این 131#با اینهمه

 153#چندانکه 149#به علّت اینکه 148#الّااینکه 144#اگرچه 137#بنا بر این 131#اینهمهبا 

 154#هرچند 149#به علت این که 148#اال اینکه 144#اگرچه 138#وگر نه 132#هم چنین

 154#هرچند 149#بهعلّت اینکه 148#اال اینکه 144#اگر چه 138#وگر نه 132#همچنین

 154#هر چند 149#بهعلتاینکه 148#االاین که 145#گاه هر 138#و گرنه 132#همچنین

 155#آنجاکه 149#به علتاین که 148#االاین که 145#هرگاه 138#و گر نه 133#وانگهی

 155#آنجاکه 149#بهعلّتاین که 148#اال این که 145#هرگاه 138#و گرنه 133#وانگهی

 155#آنجا که 149#به علّت اینکه 148#الّا این که 146#درصورتی که 138#وگرنه 133#وان گهی

 156#ازآنجاکه 149#به علّتاینکه 148#الّا اینکه 146#در صورتی که 138#وگرنه 134#معهذا

 156#از آنجاکه 149#به علت اینکه 148#الّا اینکه 146#در صورتیکه 139#برعکس 134#معهذا

 156#ازآنجاکه 149#علّتاینکهبه  148#الّااین که 146#درصورتیکه 139#بر عکس 134#مع هذا

 156#ازآنجا که 149#بهعلت این که 148#الّااین که 146#در صورتیکه 139#برعکس 135#با این حال

 156#از آنجاکه 149#به علت اینکه 149#بهعلت اینکه 146#درصورتی که 140#و الّا 135#با اینحال

 156#ازآنجا که 149#بعلت این که 149#بعلتاینکه 146#درصورتیکه 140#و اال 135#با اینحال

 156#از آنجا که 149#بهعلّتاینکه 149#بعلتاینکه 147#مگر این که 140#والّا 135#بااین حال

 157#از این جهت که 150#هر چه 149#بهعلّتاینکه 147#مگراین که 140#والّا 135#بااینحال

 157#ازاین جهت که 150#هرچه 149#به علتاینکه 147#مگراین که 141#چنانکه 135#بااین حال

 157#ازاین جهت که 150#هرچه 149#بعلت اینکه 147#مگر اینکه 141#چنانکه 135#بااینحال

 157#ازاین جهتکه 151#هرقدر 149#بعلت اینکه 147#مگراینکه 141#چنان که 136#در نتیجه

 
 
 
 
 



      اي اطالع رسانی علوم و فناوري مرکز منطقه                                                                48   

 :4پیوست 
 

 (ادامه)زنجیره امالیی حروف ربط مرکب جهت رفع مشکل تنوع امالیی 
 

 ادامه حروف ربط مرکب
 172#بمحض اینکه 169#بهشرط آن که 166#با این که 162#اکنونکه 157#از این جهتکه

 172#بهمحضاینکه 169#به شرطآن که 166#با اینکه 162#اکنون که 157#از اینجهت که

 172#بمحض اینکه 169#بهشرطآن که 166#بااین که 163#اگر چنان چه 157#از اینجهت که

 172#بمحضاین که 169#بشرط آن که 166#بااین که 163#اگر چنانچه 157#ازاینجهت که

 172#بمحض این که 169#بشرطآنکه 166#با اینکه 163#اگرچنان چه 157#ازاینجهت که

 172#به محضاینکه 169#بشرطآنکه 167#باوجوداین 163#اگرچنان چه 157#از اینجهتکه

 172#اینکه بهمحض 170#به طوري که 167#باوجوداین 163#اگر چنانچه 157#ازاینجهت که

 172#به محضاینکه 170#بهطوري که 167#با وجود این 163#اگرچنانچه 157#از اینجهتکه

 172#بهمحض اینکه 170#به طوریکه 167#با وجوداین 163#اگرچنانچه 157#ازاینجهتکه

 172#بهمحضاین که 170#بهطوریکه 167#باوجود این 163#اگرچنانچه 158#از این روي

 173#به هر حال 170#بطوري که 167#باوجود این 164#اگرچنانکه 158#از اینروي

 173#بهر حال 170#بهطوریکه 167#با وجوداین 164#اگرچنانکه 158#از اینروي

 173#بههرحال 170#به طوریکه 168#بس که 164#اگرچنانکه 158#ازاینروي

 173#به هرحال 170#بطوریکه 168#بسکه 164#اگرچنانکه 158#ازاینروي

 173#به هرحال 170#بطوریکه 169#بهشرطآنکه 164#اگرچنان که 158#ازاین روي

 173#بههر حال 171#بهمجرد 169#بشرطآن که 164#اگر چنانکه 158#ازاین روي

 173#بهرحال 171#به مجرد 169#بشرط آنکه 164#اگرچنان که 158#ازینروي

 173#بهرحال 171#بهمجرد 169#بشرط آنکه 164#اگر چنان که 160#ازبس

 174#بیآنکه 171#به مجرد 169#به شرط آن که 165#بااین وجود 160#ازبس

 174#بیآن که 172#بمحضاینکه 169#به شرط آنکه 165#با اینوجود 160#از بس

 174#بی آنکه 172#بمحضاینکه 169#به شرط آنکه 165#بااین وجود 161#ازبس که

 174#بی آنکه 172#به محض این که 169#بهشرط آن که 165#این وجودبا  161#از بسکه

 174#بی آن که 172#بهمحض این که 169#به شرطآنکه 165#بااینوجود 161#ازبسکه

 174#بیآنکه 172#به محض اینکه 169#به شرطآنکه 166#بااینکه 161#از بس که

 175#تا جائیکه 172#به محضاین که 169#بهشرط آنکه 166#بااینکه 161#ازبس که

 
 
 
 
 



    49                                                    ي زبان فارسیو اضافه سامانه تحلیل حروف ربط    

 :4پیوست 
 

 زنجیره امالیی حروف ربط مرکب جهت رفع مشکل تنوع امالیی (ادامه)
 

 ادامه حروف ربط مرکب
 187#هر گاهکه 180#درنتیجه 175#تاجائی که

 187#هرگاه که 180#درنتیجه 175#تاجائی که

 187#هرگاهکه 181#زیراکه 175#تاجائیکه

 187#هرگاه که 181#زیرا که 175#تاجاییکه

 187#هر گاه که 181#زیراکه 175#تاجائیکه

 188#همانطورکه 182#واسۀ 175#تاجائیکه

 188#همانطورکه 182#واسهی 175#تا جاییکه

 188#همانطورکه 182#واسه ي 175#تاجایی که

 188#همان طور که 183#وقتی که 175#تاجایی که

 188#همان طورکه 183#وقتیکه 175#تا جایی که

 188#همانطور که 183#وقتیکه 175#جائی که تا

 188#همان طورکه 184#هروقتکه 176#چنان چه

 188#همانطور که 184#هر وقت که 176#چنانچه

 189#همانطوریکه 184#هر وقتکه 176#چنانچه

 189#همانطوریکه 184#هروقت که 178#چونکه

 189#همانطوریکه 184#هر وقتکه 178#چونکه

 189#همان طوري که 184#کههروقت  178#چون که

 189#همان طوریکه 184#هروقتکه 179#در حالی که

 189#همان طوریکه 184#هروقتکه 179#درحالی که

 189#همانطوري که 186#هر چند که 179#در حالیکه

 189#همانطوري که 186#هرچند که 179#در حالیکه

 189#همانطوریکه 186#هر چندکه 179#درحالی که

 190#همین که 186#هرچندکه 179#درحالیکه

 186#هرچندکه 179#درحالیکه

 186#هرچند که 179#درحالیکه

 186#هر چندکه 180#در نتیجه




