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مقایسٍ ی عًامل اوسجام متىی در غزلیات حافظ ي قصاید پريیه اعتصامی
براساس الگًی اوسجام متىی َلیدی ي حسه ()6776
1هؼهَهِ هطازی

چکیدٌ
پػٍّف حاضط تِ تحلیل ػَاهل اًؿجام هتٌی ٍهقایؿِ ی آى ػَاهل زض غعلیات حافظ ٍ قهایس تطٍیي اػتهاهی
تطاؾاؼ الگَی اًؿجام هتٌی ّلیسی ٍحؿي ()1976پطزاذتِ اؾتّ .سف اظ اًجام ایي پػٍّف ػالٍُ تط هقایؿِ ی ایي
ػَاهل زض زٍ اثط هصکَض ،ایي تَز کِ آیا ػَاهل اًؿجام هتي هی تَاًس ػاهل توایع غعل ٍ قهیسُ تاقس یا ذیطً.تایج تِ
زؾت آهسُ حاکی اظ آى تَز کِ زض ّطزٍ اثط هیعاى تِ کاضگیطی ػَاهل اًؿجام هتٌی تِ تطتیة تِ نَضت ٍاغگاًی
،زؾتَضی ٍپیًَسی تَزٍ زض اؾتفازُ اظ ظیط هجوَػِ ّای ّط یک اظ ایي ػَاهل ًیعقثاّتْای ظیازی هكاّسُ گطزیس.
تفاٍتْای قاتل هالحظِ زض هیعاى اؾتفازُ اظ زٍ ػاهل تکطاض ٍ اضجاع ٍ ّوچٌیي تفاٍت زض تطتیة اؾتفازُ اظ ػَاهل
پیًَسی ٍ ٍاغگاًی ضا هی تَاى ػاهل توایع زٍ قالة قهیسُ ٍ غعل زاًؿت الثتِ ًتایج ایي پػٍّف ًیاظ تِ هغالؼات تؼسی
زاضز تا تتَاى تا قاعؼیت تیكتطی زض هَضز ػَاهل اًؿجام هتٌی ٍ ضاتغِ ی آًْا تا قالة ّای هرتلف قؼطی اظْاض ًظط
ًوَز.
ياژگان کلیدی :اًؿجام هتٌی،ػَاهل ٍاغگاًی،ػَاهل زؾتَضی،ػَاهل پیًَسی،غعل ،قهیسُ
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مقدمٍ

اهطٍظُ ظتاًكٌاؾی ػلوی پیكطٍ هحؿَب هی قَز چطاکِ انَل ٍ ضٍقْای آى زض ظهیٌِ ی ػلَم اًؿاًی زیگطًیع تِ کااض
گطفتِ هی قَز .اظ جولِ ایي ضقتِ ّا ،ازتیات اؾت کِ تِ ػٌَاى هَضَػی تطای پػٍّكْای ظتاًكٌاؾای زض ًظاط گطفتاِ
هی قَز.ظتاًكٌاؾی ازتیات ،ػلوی هیاى ضقتِ ای اؾت کِ حانل زض ّن آهیرتي ازتیات تاِ ػٌاَاى یاک ٌّاط کالهای
ٍظتاًكٌاؾی تِ ػٌَاى ػلن هغالؼِ ی ظتاى هی تاقس.
اٍلیي کؿی کِ تاِ ازتیاات اظ زیاسگاُ ظتاًكاٌاذتی تَجاِ کطزُ،ؾَؾاَض اؾات .یاکَتؿاي قؼطقٌاؾای ضا جاع هکوال
ظتاًكٌاؾی هی زاًس ٍایٌگًَِ اؾتسالل هی کٌس کِ قؼطقٌاؾی تِ هؿائل ؾااذتاض کاالم های پاطزاظز ٍظتاًكٌاؾای ػلان
جْاًی ؾااذتاض کاالم اؾات(.ذَظاى ٍپایٌاسُ.) 1369الثتاِ ّؿاتٌس ظتاًكٌاؾااًی ّوچاَى زیَیاسالت ٍف تثیؿاي کاِ
هؼتقسًسظتا ًكٌاؾی تَاًایی آى ضا ًساضز کِ زض کااض ازتای ًقاف ایفاا کٌاس(ػلَی هقاسم.)1381تطذای اظ ظتاًكٌاؾااى ٍ
ازیثاى،ظتاى ٍ ازتیات ضا هتؼلق تِ زٍ حَظُ ی کاهال جسا هی زاًٌسٍتَاًایی ظتاًكٌاؾی ضا زض حل هؿائل هطتَط تِ ازتیات
اًکاض هیکٌٌس.اها قفیؼی کسکٌی () 1368قؼطضاحازثِ ای هی زاًس کِ زض ظتاى ضخ هی زّس.اگط چٌیي ٍاقؼیتی ضا تپصیطین
تایس تا تطضؾی چگًَگی آى ٍاؾتفازُ اظ اتعاضّای ظتاًكٌاذتی تِ ّطچِ ػلوی تط کطزى ازتیات کوک کٌین .
ضٍیکطزّا ٍ ًظطیِ ّای ظتاًكٌاذتی زضتطضؾی ٍ تحلیل هتَى ازتی،اؾااؼ ٍ پایاِ ی قاکل گیاطی هقالاِ ی حاضاطًیع
هیثاقس.زض ایي پػٍّف ًگاضًسُ تِ تطضؾی ٍهقایؿِ ی ػَاهل اًؿجام هتٌای زض غعلیاات حاافظ ٍقاْطیاض زٍ اثطهكاَْض
 - 1کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی  ،مدرس دانشگاه پیام نىر واحد شهرستان مرودشتm.moradi224@yahoo.com
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ٍهاًسگاضازتیات فاضؾی هی پطزاظز.زضآغاظ اًؿجام ٍػَاهل اًؿجام هتٌی هؼطفای هیگطززٍؾاپؽ ایاي ػَاهال زض زٍ اثاط
هصکَض تحلیل ٍتطضؾی هی قًَس.
اوسجام
اًؿجام ،هفَْهی هؼٌایی اؾت کِ تِ ضٍاتظ هؼٌایی هَجَز زض هتي اقاضُ هیکٌس.اًؿجام ضازض جاایی هیتاَاى یافات کاِ
زضک ٍتفؿیط تطذی اظ ػٌانط هتي ٍاتؿتِ ًٍیاظهٌس تِ ػٌانطزیگطی زضزضٍى آى تاقس یؼٌی یک ػٌهاط پایف اًگااضُ ی
ػٌهطی زیگط تاقس(ّلیسی ٍحؿي .)1976
ًقف اًؿجام تطقطاضی ضاتغِ تیي زٍ قؿوت اظ هتي ٍ تساٍم تركیسى تِ آى اؾت تا تسیي ٍؾایلِ ذَاًٌاسُ یاا قاًٌَسُ
ػٌانط هَجَز زض هتي ضا کِ تطای تؼثییط آى ضطٍضی ّؿتٌسزضیاتس.تِ ػثاضت زیگط،اًؿجام تط ضاتغاِ ّاای هؼٌاایی تیٌاا
هتٌی زاللت زاضزکِ زض فْن هتي زذالت زاضًسّ(.لیسی ٍحؿي )1976
هْوتطیي آثاض هطتَط تِ ػَاهل اًؿجام ،هتؼلق تِ ّلیسی ٍحؿي اؾت کِ "اًؿجام زضظتاى اًگلیؿای "ًاام زاضزّ.لیاسی
ٍح ؿي پؽ اظتطضؾی ػَاهل اًؿجام هتٌی،قیَُ ای ضا تطای تجعیِ ٍتحلیل ایي ػَاهل هؼطفی هی ًوایٌس کِ زض پاػٍّف
حاضط،اظ ایي قیَُ تطای تجعیِ ٍتحلیل اًؿجام زض آثاض یازقسُ اؾتفازُ قسُ اؾت.
ّلیسی ٍ حؿي ػَاهل اًؿجام هتٌی ضا تِ ؾِ زؾتِ تقؿین هیکٌٌس کِ ػثاضتٌس اظ:
الف:ػَاهل ٍاغگاًی
ب:ػَاهل زؾتَضی
ت:ػَاهل پیًَسی
ّط یک اظ ایي ػَاهل زاضای ظیطگطٍُ ّایی هی تاقٌس کِ تِ اذتهاض تِ هؼطفی آًْا ذَاّین پطزاذت:
الف:ػَاهل ٍاغگاًی:
" اًؿجام ٍاغگاًی ضا حضَض ٍاغُ ّای هكاتِ ٍهطتثظ تِ ٍجَز هی آٍضز .هَضَع ّط گفتِ یا ًَقتِ ایي اهاط ضا تااهیي
هی کٌس.گَیٌسُ ای کِ زض هَضز َّا حطف هی ظًس تِ ًاچاض اظ کلواتی ًظیط َّاَّ،ای ؾطز َّ،ای گطم ،زضجِ...ٍ،اؾاتفازُ
ذَاّس کطز.نطف ٍجَز ایي ٍاغُ ّا زض هتي اًؿجاهی ضا تِ ٍجَز هی آٍضز کِ هراعاة ضا زض فضاای اعالػااتی ذانای
قطاض هی زّس(".نلح جَ،1377،ل )24
ػَاهل ٍاغگاًی ػثاضتٌس اظ:
 -1تکطاض:ػثاضت اؾت اظ تکطاض ػٌانطی اظ جولِ ّای پیكیي زض جولِ ّای تؼسی.زض یک هتي ٍاغُ ّای تؿایاضی ٍجاَز
زاضًس کِ تیف اظ یکثاض تکطاض قسُ اًس هاًٌس حطٍف اضافِ ٍ ضتظ.گطچِ ایاي ٍاغُ ّاا ضا هیتاَاى اظ ػَاهال اًؿاجام هاتي
زاًؿت اها ًقف انلی تِ ػْسُ ی ٍاغگاى هتٌی یا هحتَایی اؾات،تٌاتطایي زض پاػٍّف حاضاط فقاظ ٍاغگااى هحتاَایی
هحاؾثِ قسُ اًس.
تا لؼلت آب حیَاى ،آتی تِ جَ ًساضز
تاضًگ ٍتَیت ای گل ،گل ضًگ ٍتَ ًساضز
هثال:
ّ-2وایی  :آهسى زٍ یا چٌس ػٌهط ٍاغگاًی اؾت کِ زض تافتْای هكاتِ حاضطقًَس ٍچٌاًچِ زض جولِ ّای هجاٍض تیایٌاس
یک ًیطٍی اًؿجام آفطیي هحؿَب هی قًَس.
کِ ػٌاى زل قیسا تِ لة قیطیي زاز
هي ّواى ضٍظ ظفطّاز عوغ تثطیسم
هثال:
-3هتطازف:کاضتطزٍاغُ ّای ّن هؼٌی اؾت.
جَاًاى ؾؼازتوٌس،پٌسپیطزاًاضا
ًهیحت گَـ کي جاًا کِ اظ جاى زٍؾتتط زاضًس
هثال:
-4هتضاز:کاضتطز ٍاغُ ّایی تا هفَْم هتضاز اؾت.
ّطکؿی آى زضٍز ػاقثت کاض کِ کكت
هي اگط ذَتن اگط تس تَ تطٍ ذَز ضا تاـ
هثال:
-5قوَل هؼٌایی :یک هفَْم تتَاًس چٌس هفَْم زیگط ضا قاهل قَز.
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ؾْی قساى ؾیِ چكن هاُ ؾیواضا

ًساًن اض چِ ؾثة ضًگ آقٌایی ًیؿت
هثال:
-6جعء تِ کل :ضاتغِ ی جعء تِ کل هیاى زٍ هفَْم.
زؾت ها کَتاُ ٍ ذطها تط ًریل
هثال :پای ها لٌگؿت ٍ هٌعل تؽ زضاظ
ب:زؾتَضی
-1اضجاع :پیَؾتگی زضٍى هطجؼی ػٌهطی ظتاًی تِ ػٌهطزیگط زض هتي اؾت.هطجغ ٍاغُ هی تَاًس زضٍى هتي یا تیطٍى اظ
آى تاقس،الثتِ هطجغ تیطٍى اظ هتي ًقكی زض اًؿجام هتٌی ًساضز.اضجاع زضٍى هتٌی ًیع ذَز تط زٍ ًَع پایف هطجاغ یاا
پؽ هطجغ اؾت.زض اضجاع پیف هطجغ ،هطجغ پیف اظ ٍاغُ ی هطجَع قطاض زاضز ٍ زضاضجاع پؽ هطجؼای ،هطجاغ ٍاغُ زض
جولِ ّای تؼسی قطاض هی گیطز.
هؿت اظ هی ٍهیرَاضاى اظ ًطگؽ هؿتف هؿت
هثال :زض زیط هغاى آهسیاضم قسحی زض زؾت
-2جااایگعیٌی :جااایگعیٌی یااک ػثاضت،انااغالو ٍیایااک ٍاغُ تااِ جااای یااک جولااِ اؾااتّ.لیسی ٍحؿااي ()1976زض
اتتسااًگلیؿی ضا زاضای ػاهل اًؿجام جایگعیٌی زاًؿتِ اها تؼس ّلیسی()1985زض کتاب ذَز جایگعیٌی ضا ظیاط هقَلاِ ای
اظ ػاهل حصف زاًؿتِ اؾت .جایگعیٌی زض ظتاى فاضؾای تاطذالف ظتاًْاایی چاَى اًگلیؿای اظ تؿااهس کااضتطزی تااالیی
تطذَضزاض ًیؿت تا جایی کِ تطذی چَى ًَض هحوسی ()1988ظتاى فاضؾی ضا فاقس ایي ًَع اًؿجام هیساًٌاس اهاا یااحقی
ٍفالحی() 1388زض هقالِ ی ذَز انَات ضا اظ هَاضز جایگعیٌی زاًؿتِ اًس .زض ایي هقالِ انَات اظ جولِ هَاضز جایگعیٌی
تِ حؿاب آهاسُ اًاس .ناَت یاا قاثِ جولاِ ،کلواِ ای اؾات کاِ تاِ تٌْاایی هؼٌای یاک جولاِ ی کاهال ضا تسّاس
هاًٌس:آخٍ،ای،زضیغا ٍ....
ظًْاض ،زل هثٌس تط اؾثاب زًیَی
هثال :جوكیس جع حکایت جن اظ جْاى ًثطز
زض ایي تیت ،ظًْاض تِ هؼٌای "آگاُ تاـ "اؾت.
 -3حصف  :هٌظَض اظحصف،حصف یک یا چٌس ػٌهطجولِ زض قیاؼ تاا ػثاضتْاا ٍجولاِ ّاای پیكایي اؾات.اًَاع حاصف
ػثاضتٌس اظ :حصف اؾوی،فؼلی ٍتٌسی
زل فسای اٍ قس ٍجاى ًیع ّن
زضزم اظ یاض اؾت ٍزض هاى ًیع ّن
هثال:
زض ایي تیت ،زض ههطع اٍل "اظ یاض اؾت " ٍ زض ههطع زٍم "فسای اٍ قس "حصف قسُ اؾت.
ت:پیًَسی
 -1افعایكی :تِ کاض تطزى ٍاغگاى ؾازُ یا هطکة تاطای افاعٍزى هغلثای جسیاس تاِ هغالاة پیكایي.هاًٌس،ٍ:تِ ػاالٍُ،زض
ضوي،هضافا،ػالٍُ تط ایي ٍ...
هثال :کٌاض آب ٍپای تیسٍعثغ قؼط ٍیاضی ذَـ هؼاقط زلثطی قیطیي ٍؾاقی گلؼصاضی ذَـ
 -2ػلی :ایي ػَاهل تِ هٌظَض تیاى ػلت ٍیا تَجیِ ٍقَع یک پسیسُ تِ کاض هی ضًٍس .هاًٌس:ظیطا،تطای ایٌکِ،لصا،تِ ػلت ،تِ
ذاعط،اظآًجاییکِ...،
عطف ٌّطی تطتٌس اظ قوغ ًکَضٍیی
هثال :چَى قوغ ًکَضٍیی زض گصض تاز اؾت
-3ظهاااًیً :كاااى زٌّااسُ ی اضتثاااط تاایي ظهاااى ٍقااَع پسیااسُ ّااا ی هااتي اؾاات .هاًٌسٍ:قتیکِ،ؾااپؽ،قثل اظ،پااؽ
اظ،زضحالیکٌِّ،گاهی کِ...ٍ،
ظاى ظهاى جع لغف ٍ ذَتی ًیؿت زض تفؿیط ها
هثال :ضٍی ذَتت آیتی اظ لغف تط ها کكف کطز
-4قطعی :هاًٌس:اگط ،هگطایٌکِ،تِ قطط ایٌکِ،زضنَضتیکِ...ٍ،
هثال :ػقل اگط زاًس کِ زل زض تٌس ظلفف چَى ذَقؿت ػاقالى زیَاًِ گطزًس اظ پی ظًجیط ها
ً -5قیضی :ػَاهال ًقیضای ٌّگااهی تاِ کااض های ضًٍاس کاِ تایي جواالت هاتي اذاتالف یاا تٌااق ٍجاَز زاقاتِ
تاقس.هاًٌسٍ:لی،اها،تِ جای آى،تا ایي حال،تاٍجَز ایي...ٍ،
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تَی ذَى هیعز اظ اٍل تِ زهاؽ زل هي
ًاهِ ی ظلف تَام هًَؽ جاى تَز ٍلی
هثال:
-6ترهیهی  :هاًٌس:یؼٌی،تِ ػثاضت زیگط،تِ ٍیػُ،تِ ذهَل...ٍ،
ذانِ اکٌَى کِ نثا هػزُ ی فطٍضزیي زاز
تؼساظ ایي زؾت هي ٍزاهي ؾطٍ ٍلة جَی
هثال:
-7تَضیحی :هاًٌس:تطای هثال،اظ جولِ،تطای ًوًَِ...ٍ،
 -8اهتیاظی  :هاًٌس:ػلیطغن،حتی اگط،اگطچِ،تِ ضغن...ٍ،
هگط تَ اظ کطم ذَیف یاض هي تاقی
هثال :هي اض چِ حافظ قْطم جَیی ًوی اضظم
-2

پیشیىٍ ی تحقیق

اهطٍظُ ػلن ظتاًكٌاؾای زض حاَظُ ی ازتیاات ٍ هغالؼاات ازتای جایگااّی ٍیاػُ یافتاِ اؾات.اظ جولاِ هؿاایل
ظتاًكٌاؾی کِ هی تَاًس زض زؾتیاتی تِ ؾاذتاض هضاهیي ٍ ذهَنیات هویعآثاض ازتی اضظقوٌس فاضؾی تِ ها کواک کٌاس
ػَاهل اًؿجام هتٌی اؾت کِ زض هتَى هٌثَض ٍهٌظَم تَؾظ هحققاى هتؼسزی هَضز هغالؼِ قطاض گطفتِ اؾات .اظ جولاِ
ایي پػٍّكْا هی تَاى تِ پػٍّكْای اًجام قسُ زض ظهیٌِ ی آثاض ازتی ،هصّثی،ػلوی ٍفلؿفی اقاضُ کطز.
تِ ػٌَاى هثال یاحقی ٍفالحی () 1388اًؿجام هتٌی ضا زض غعلیات ؾاؼسی ٍتیاسل زّلاَی تاط اؾااؼ الگاَی ّلیاسی
ٍحؿي ( )1976تطضؾی کط زُ اًس .آًْا زُ غعل اظ ؾؼسی ٍ زُ غعل اظ زّلَی ضا هاَضز هغالؼاِ قاطاض زازًاس .هقایؿاِ ی
ػَاهل ایجاز اًؿجام هتي ٍچگًَگی تَظیغ ٍتؼساز آًْا زض ایي زٍ هجوَػِ اظ غعلیات کِ ّط یک هتؼلاق تاِ یاک ؾاثک
قؼطی هتفاٍت اؾت ً،كاى زاز کِ تؼساز ػَاهل اًؿجاهی زض غعلیات ؾاؼسی تیكاتط ٍ عاَل جولاِ ّاا کَتااّتط تاَز
ًَ.یؿٌسگاى ایي زٍ زلیل ضا اظ زالیل ؾازگی ٍ فْن پصیطی غعلیات تیسل زاًؿتِ اًس.
تااِ ّواایي تطتیااة ،قااْثاظی(،)1378حؿاایٌی(،)1379هااَهٌی(ّ)1380وتاای ضاز (،)1382ضحواااًی (،)1383
اؾتَاضی(ٍ)1388ؾکطیي پیتط()2000زض ظهیٌِ ی هتَى ازتی تحقیقاتی اًجام زازُ اًس.
زؾتِ ی زیگطی اظ هغالؼات اًؿجاهی تط ضٍی هتَى هصّثی اًجام قسُ اؾت کِ اظ جولِ آًْا هی تَاى تٌْاام ()1381
ضا ًام تطزٍ .ی زض پػٍّف ذَز ؾؼی کطزُ اؾت فطاظّایی اظ ؾرٌاى اهیط الوَهٌیي ػلی (ع) ضا تط هثٌای زٍ انال ظتااى
قٌاذتی اًؿجام ٍتَاظى تَنیف ٍتحلیل کٌسٍ .ی تِ ایي ًتیجِ ضؾیسُ اؾت کِ ػَاهل اًؿجام هتٌی ٍ تاَاظى تاِ ًظان
هَؾیقایی،انالت هؼٌایی ،ذالقیت ٍپَیایی زض جْاى هتي قَت ٍقست تركیسُ اؾت.
تؼساز زیگطی اظ پػٍّف ّا تِ تطضؾی تاثیط اًؿجام تط زیگط ػَاهل پطزاذتِ اًس کِ اظ آ ى جولِ هی تَاى هاَاضز ظیاط ضا
ًام تطز:تیطًی ٍ ضٍتطت( ،)1981فاطی تااز ٍ ّوکااضاى (ٍ )1981هاَضیؽ (. .)1991تاِ ػٌاَاى هثاال تیطًای ٍضٍتاطت
() 1981زض پػٍّف ذَز تا اؾتفازُ اظ الگَی اًؿجام هتٌی ّلیسی ٍ حؿي تِ هغالؼِ ی هحاؾاثِ ای آهااضی اظ ضٍاتاظ
اًؿجام هتٌی تِ ػٌَاى اتعاض اًساظُ گیطی ٍ اضظیاتی اًؿجام هؼٌایی پطزاذتِ اًاس ً.تیجاِ حااکی اظ آى تاَز کاِ اًؿاجام
نَضی هتي کِ تَؾظ ّلیسی ٍحؿي تَنیف قس ّیچ ضاتغِ هؿتقیوی تا اًؿجام هؼٌایی هتي زض تط ًساضز.
-3

اَداف يپرسشُا ی پژيَص

ایي تحقیق زضپی تطضؾی زٍ اثطازتی هٌظَم یؼٌی غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی تط اؾاؼ یافتِ ّاای
ػلن ظتاًكٌا ؾی اؾتّ .سف کلی ایي پػٍّف تطضؾی ایي هغلة اؾت کِ آیا اًؿجام هتٌی هیتَاًس هؼیاضی تطای توایع
قالة ّای قؼطی هرتلف تاقس یا ذیط.تِ ػثاضت زیگط ایي پػٍّف زض پی یافتي پاؾد تطای پطؾكْای ظیط اؾت:
-1تفاٍت ػَاهل اًؿجاهی تِ کاضضفتِ زض غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی چیؿت؟
-2آیا ػَاهل اًؿجام هتٌی هی تَاًس هؼیاضی تطای تكریم زٍ قالة قهیسُ ٍ غعل تاقس؟
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-4

ريش جمع آيری دادٌ َای پژيَص

زض ایي پػٍّف زُ زضنس اظ غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی تِ نَضت تهازفی ٍ تسٍى زض ًظط گاطفتي هؼیااضی
ذال اًتراب قسًس .اتتسا ّط کسام اظ ػَاهال اًؿاجاهی تاِ عاَض جساگاًاِ ٍتاط اؾااؼ هاسل اًؿاجام هتٌای ّلیاسی
ٍحؿي( ) 1976زض زٍ اثط هصکَض تطضؾی ٍهكرم قس ٍؾاپؽ هیاعاى اؾاتفازُ اظ ّطیاک اظ ػَاهال زض ضاتغاِ تاا کال
هجوَػِ ٍ ًیع زض ضاتغِ تا ػَاهل زیگط ؾٌجیسُ قس.
-5

یافتٍ َای پژيَص

زض ایي قؿوت اتتسا ًتایج تحقیق تِ عَض کلی ٍؾپؽ تطای ّطػاهل تِ عَض ذال اضائِ هیگطزز.
 -5ػَاهل اًؿجام هتٌی زض غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی تِ عَض کلی
-1
جسٍل قواضُ ی ً1كاى زٌّسُ ی ػَاهل اًؿجام هتٌی زض ّط زٍ اثط هَضز هغالؼِ هی تاقس.
پطٍیي

حافظ
ػَاهل اًؿجاهی

تؼساز

زضنس

تؼساز

زضنس

زؾتَضی

801

8/59

839

12/43

ٍاغگاًی

1602

17/18

1444

21/39

پیًَسی

591

6/34

415

6/15

هجوَع

2994

32/11

2698

39/96

تؼساز کل ٍاغُ ّا

9323

6751

ّواًغَض کِ جسٍل ًكاى هی زّس زض ّط زٍ اثط ػاهل ٍاغگاًی تیكتطیي ػاهل اًؿجاهی ضا تِ ذَز اذتهاال های زّاس.
زضغعلیات حافظ17/18زضنس ٍ زضقهایس پطٍیي اػتهاهی 21/39زضنساظ کل ػٌانط هتي ػَاهال ٍاغگااًی های تاقاٌس ٍ
زضهقایؿِ تا ّن اظًظط هیعاى کاضتطز ایي ػَاهل ،قهایس پطٍیي زضجایگاُ اٍل ٍ غعلیات حافظ زض جایگاُ زٍم قطاض زاضز.
زض ّط زٍ اثط پؽ اظ ػاهل ٍاغگاًی ػاهل زؾتَضی قطاض زاضز .هیعاى اؾتفازُ اظ ایي ػاهل زض غعلیاات حاافظ8/59زضناسٍ
زض قهایس پطٍیي اػتهاهی 12/43زضنس هی تاقس.پطٍیي اػتهاهی تیف اظ حافظ اظ ػاهل زؾتَضی تْطُ تطزُ اؾت.
ػاهل پیًَسی کوتطیي زضنسضا ز ضتیي ػَاهل اًؿجام هتٌی تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت .زض غعلیات حافظ 6/34زضناس
ٍ زضقهایس پطٍیي اػتهاهی 6/15زضنساظ کل ٍاغگاى هتي ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت ،کِ زض هقایؿاِ تاا ّان حاافظ
تیف اظ پطٍیي اظ ایي ػاهل اؾتفازُ کطزُ اؾتً .وَزاض 4-4ایي ًتایج ضا تا ّن هقایؿِ هی کٌس.
ًوَزاض  1ایي ًتایج ضا تا ٍضَو تیكتطی ًكاى هی زّس.
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ًوَزاض قواضُ ی ً:1وَزاضزضنس ػَاهل اًؿجام هتٌی زض غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی

25
20

دستوری

15

واژگانی
پیونذی

10
5

پزوین اعتصامی

0

حافظ

ً-5-2تایج ػَاهل ٍاغگاًی زضغعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی
جسٍل ً 2تایج ػَاهل ٍاغگاًی ضا زض زٍ اثط هَضز پػٍّف ًكاى هی زّس.
جسٍل قواضُ ی ً:2تایج ػَاهل ٍاغگاًی تِ کاض ضفتِ زض غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی
حافظ

پطٍیي
تؼساز

ٍاغگاًی

زضنس

هتطازف

120

1/78

103

1/73

هتضاز

128

1/90

72

1/21

تکطاض

1061

15/72

689

11/59

ّوایی

69

1/02

47

0/79

قوَل هؼٌایی

38

0/56

39

0/66

جعءتِ کل

28

0/41

22

0/37
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ّواًغَض کِ زض جسٍل ًكاى زازُ قسُ اؾت زض ّط زٍ اثطػاهل تکطاض تیكتطیي زضنس ضا زاضز .زض غعلیات حافظ ػَاهال
ٍاغگاًی تِ کاض ضفتِ تِ تطتیة تِ نَضت ظیط اؾت :
-1تکطاض -2هتطازف -3هتضاز ّ-4وایی - 5قوَل هؼٌایی -6جعء تِ کل
زض قهایس پطٍیي اػتهاهی تطتیة تْطُ گیطی اظ ایي ػَاهل ػثاضت اؾت اظ:
 - 1تکطاض 2-،هتضاز -3،هتطازفّ -4،وایی -5،قوَل هؼٌایی 6،جعءتِ کل.
تا هقایؿِ ی ًتایج تِ زؾت آهسُ اظ تطضؾی ػَاهل ٍاغگاًی هكرم قس کِ زض ّط زٍ هَضز ػاهل تکطاض تیكتطیي زضناس
ٍ جعءتِ کل کوتطیي زض نس ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اؾت ٍ قوَل هؼٌایی ًیع زض ّاطزٍ پاؽ اظ ػاهال جعءتاِ کال
کوتطیي هیعاى اؾتفازُ ضا زاقتِ اؾت .هیعاى اؾتفازُ ی ظیاز اظ ػاهل تکطاض ًؿثت تِ زیگط ػَاهل ٍاغگااًی ٍ ّوچٌایي
ًؿثت تِ ػَاهل زؾتَضی ٍ پیًَسی هی تَاًس تیاًگط ایي هَضَع تاقس کِ تسٍى زض ًظط گطفتي قالاة قاؼطی،ایي ػاهال
هی تَاً س یکی اظ ػَاهل انلی ایجازاًؿجام هتٌی زض ّط ًَع قؼطی تاقسً.وَزاض قواضُ ی ّ2ویي ًتایج ضا تِ تهاَیطهی
کكس.
ًوَزاض قواضُ ی ً :2تایج ػَاهل ٍاغگاًی تِ کاض ضفتِ زض غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی

16
14
12
10
حافظ

8

پزوین اعتصامی

6
4

ً-5-3تایج ػَاهل زؾتَضی زض غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی
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جسٍل قواضُ ی ً 3كاى هی زّس کِ زض ّطزٍ اثط ػاهل حصف تیكتطیي زضنس ضا تِ ذَز اذتهال زازُ اؾات ٍپاؽ اظ
آى اضجاع قطاض زاضز ٍاظ ػاهل جایگعیٌی زض ّیچ یک اظ آثاض اؾتفازُ ًكسُ اؾات .چٌاًچاِ هكااّسُ های گاطزز هیاعاى
اؾتفازُ اظ ػاهل اضجاع زض قهایس پطٍیي تؿیاض تیكتط اظ غعلیات حافظ هی تاقس .قایس تتَاى ایي تفااٍت ضا ػاهال تواایع
غعل ٍ قهیسُ زاًؿت.

جسٍل قواضُ ی ً:3تایج ػَاهل زؾتَضی تِ کاض ضفتِ زض غعلیات حافظَ قهایس پطٍیي اػتهاهی
حافظ

پطٍیي
تؼساز
زؾتَضی

زضنس

زضنس

تؼساز

اضجاع

326

4/83

146

1/57

جایگعیٌی

0

0

0

0

513

7/ 6

655

7/03

حصف

ًوَزاض قواضُ ی ً 3:تایج ػَاهل زؾتَضی تِ کاض ضفتِ زض غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی

8
7
6
5

حافظ

4
پزوین اعتصامی

3
2
1
ارجاع

حذف
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ً -5 - 4تایج ػَاهل پیًَسی زضغعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی
جسٍل قواضُ ی  4هقایؿِ ی ػَاهل پیًَسی ضا زض ایي زٍ اثط ًكاى هی زّس.زض تیي ػَاهل پیًَسی پطٍیي اػتهاهی تاِ
تطتیة اظ ایي ػَاهل تْطُ گطفتِ اؾت:
افعایكی ،قطعی ،ظهاًی ،ػلّیً ،قیضی ،اهتیاظی
تطتیااااة تااااِ کاااااضگیطی ایااااي ػَاهاااال زض غعلیااااات حااااافظ تااااِ نااااَضت ظیااااط اؾت:افعایكاااای
،ػلی،قطعی،ظهاًیً،قیضی،اهتیاظی،ترهیهی.
ّواًٌس پطٍیي اػتهاهی ،حافظ ًیعزض اقؼاض ذَز اظ ػاهل تَضیحی اؾتفازُ ًکطزُ اؾت.
جسٍل قواضُ ی ً 4تایج ػَاهل پیًَسی تِ کاض ضفتِ زض غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی
پطٍیي
تؼساز

پیًَسی

حافظ

زضنس

زضنس

تؼساز

افعایكی

282

4/18

251

4/22

ػلی

24

0/36

62

1/04

ظهاًی

32

0/47

32

0/54

ًقیضی

13

0/19

10

0/17

قطعی

57

0/84

41

0/69

ترهیهی

0

0

2

0/03

تَضیحی

0

0

0

0

اهتیاظی

7

0/10

8

0/13

ًوَزاض قواضُ ی  4ایي ًتایج ضا تِ تهَیط هی کكس.
ًوَزاض قواضُ ی ً 4:تایج ػَاهل پیًَسی تِ کاض ضفتِ زض غعلیات حافظ ٍ قهایس پطٍیي اػتهاهی
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اکٌَى هی تَاى تِ پطؾف اٍل ایي پػٍّف یؼٌی چگًَگی ػَاهل اًؿجام زض ایي زٍ اثط هی تَاى پاؾد زاز .
حافظ زض غعلیات ذَز اظ ػَاهال اًؿاجام تاِ تطتیاة ظیاط اؾاتفازُ کاطزُ اؾات:ػَاهل ٍاغگااًی (17/18زضناس)ػَاهل
زؾتَضی(8/59زضنس) ،ػَاهل پیًَسی(6/34زضنس)ٍتِ عَض کلی 32/11زضنس اظ کال ٍاغگااى هاتي ضا ػَاهال اًؿاجام
هتٌی تِ ذَز اذتهال زازُ اًس.
زض هَضز ػَاهل ٍاغگاًی زض غعلیات حافظ ػَاهل تکطاض ،هتطازف،هتضازّ،وایی،قوَل هؼٌایی ٍ جعء تِ کل تِ تطتیاة زض
جایگاُ اٍل تا قكن قطاض زاضًس.ػَاهل زؾتَضی تِ کاض ضفتِ زض غعلیات حافظ تِ تطتیة تِ نَضت ظیط اؾت:
حااااااصف،اضجاعٍ.،زض ًْایاااااات زض غعلیااااااات حااااااافظ زضػَاهاااااال پیًَااااااسی ،ػَاهاااااال افعایكاااااای
،ػلی،قطعی،ظهاًیً،قیضی،اهتیاظی،ترهیهی تِ تطتیة زض ضتثِ ّای اٍل تا ّفتن قطاض زاضًسٍ.ی زض اقؼاض ذَز اظ ػاهال
تَضیحی اؾتفازُ ًکطزُ اؾت.
زض قهایس پطٍیي اػتهاهی ػَاهل اًؿجام هتٌی تِ عَض کلی 39/36زضنساظ کل ٍاغگاى هتي ضا زض تط هی گیطز ٍ تطتیاة
اؾتفازُ اظآًْا تِ نَضت ظیط اؾت:
ػَاهل ٍاغگاًی (21/39زضنس)،ػَاهل زؾتَضی (12/43زضناس) ٍ ػَاهال پیًَاسی(6/15زضناس).زض ػَاهال ٍاغگااًی زض
قهایس پطٍیي اػتهاهی تکطاض ،هتضاز،هتطازفّ،وایی،قوَل هؼٌایی ٍ جعءتِ کل تِ تطتیة زض جایگاّْای اٍل تاا قكان
قطاض زاضًس.زض هَضز ػَاهل زؾتَضی پطٍیي تِ تطتیة اظ ػَاهل حصف،اضجاع اؾتفازُ کطزُ اؾت.زض هَضزػَاهل پیًَسی ًیع
ػَاهل افعایكی ،قطعی ،ظهاًی ،ػلّیً ،قیضی ،اهتیاظی تِ تطتیة زض ضتثِ ّای اٍل تا قكان قاطاض زاضًاسٍ .ی اظزٍ ػاهال
ترهیهی ٍ تَضیحی اؾتفازُ ًکطزُ اؾت.
اکٌَى تِ ؾَال زٍم پػٍّف هی پطزاظین:
آیا ػَاهل اًؿجام هتٌی هی تَاًس هؼیاضی تطای تكریم زٍ قالة قؼطی غعل ٍ قهیسُ تاقس؟
تفاٍت ّای هكاّسُ قسُ زض هَضز هیعاى اؾتفازُ اظ ػَاهل اًؿجام هتٌی زض ایي زٍ اثط اظ ػثاضتٌس اظ:
 -1پطٍیي اػتهاهی تیف اظ حافظ اظ زٍ ػاهل ٍاغگاًی ٍ زؾتَضی اؾتفازُ کطزُ اؾت زض حالیکِ حافظ تیف اظ پطٍیي اظ
ػاهل پیًَسی تْطُ گطفتِ اؾت.
 -2زض قهایس پطٍیي ػاهل هتضاز پیف اظ ػاهل هتطازف قطاض زاقت اها زض غعلیات حافظ تطتیة آًْا تطػکؽ تَز.
 -3پطٍیي 15/72زضنس ٍ حافظ12/81زضنس اظ ػاهل تکطاض اؾتفازُ کطزُ اًس کِ ایي تفاٍت تعضگ قاتل هالحظِ اؾت.
 -4زض هَضز هیعاى اؾتفازُ اظ ػاهل اضجاع  ،تفاٍت قاتل هالحظِ اؾت .هیعاى اؾاتفازُ اظ ایاي ػاهال زض قهاایس پاطٍیي
4/83زضنس اؾت ٍ زض غعلیات حافظ 1/57زضنس.
 -5زض ضاتغِ تا ػاهل پیًَسی هْوتطیي تفاٍت هكاّسُ قسُ زض ایي اؾت کِ حافظ زض غعلیات ذَز اظ ػاهل ترههی تِ
هیعاى  0/032زضنس اؾتفازُ کطزُ اؾت زضحالیکِ پطٍیي اظ ایي ػاهل انال اؾتفازُ ًکطزُ اؾت.
 -6زض قهایس پطٍیي ػَاهل افعایكی ،قطعی ،ظهاًی ،ػلیً ،قیضی ٍ اهتیاظی زض جایگاُّای اٍل تا قكن قطاض زاضًاس اهاا
زض غعلیات حافظ تطتیة آًْا تسیي نَضت اؾت:افعایكی ،ػلی ،قطعی ،ظهاًیً ،قیضی ،اهتیاظی ،ترهیهی.
تفاٍتْای هصکَض ضا هی تَاى ػاهل توایع زٍقالة قهیسُ ٍ غعل زاًؿت الثتِ ًتاایج ایاي پاػٍّف ًیااظ تاِ هغالؼاات
تؼسی زاضز تا تتَاى تا قاعؼیت تیكتطی زض هَضزػَاهل اًؿجام هتٌی ٍ ضاتغِ ی آًْا تاقالة ّای هرتلاف قاؼطی اظْااض
ًظط ًوَز.
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