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Abstract 
The only work of Attar's prose (537-627 A.H.) is the book of Tazkerat al-Awlia in the current descrip-

tion of seventy-two mystics and Sufi sheikhs and their disputes. After Attar, anonymous authors have 

added parts to the book that do not cover the main part. Some non-intellectuals and critics, with the 

help of their own language, have found this to be the case. The above method has been tested in the 

Persian text on the author's diagnosis. In fact, the purpose of this study was to compare the text of Q 

sum's method or the exponential sum, comparing the text of the two main sections and comparing the 

above-mentioned memoirs with each other, to prove the hypothesis that the author of the biographies 

of Hussein Ibn Mansour Hallaj in his book. 

Keywords: Linguistics, Methodology, Q sum's Statistical Analysis Method, Author Diagnosis, Tazkerat 

al-Awliya. 

                                                                                                                                                                          
*. Corresponding author E-mail address:                   acharvadeh@gmail.com 

https://motounadabi.razi.ac.ir/


 

 کارنامة متون ادبی دورة عراقی
 /https://motounadabi.razi.ac.irوبگاه نشریه: 

 

 

 مقالة علمی

 یعراق متون ادبی دورةفصلنامة کارنامة 

 131-113صص ، هـ. ش 1311بهار ، 1، شمارة اوّلسال 

براساس روش تحلیل  االولیای عطّار ةبررسی سبک شخصی دو بخش اصلی و افزودة تذکر

 آماری کیوسام

 *چرودهاحمدرضا نظری 

 آستارا، ایران -ا استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی آستار

 هشی دایم مشکین شهریار

 آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمیدانش

 88/9/8933 تاریخ پذیرش:  8/8/8938 تاریخ دریافت:

 چکیده

پا  از عطّاار،    صاوفی  اسا .  االولیا در شرح حال هفتااد و دو تاا از عارفاان و مشاای       ةکتاب تذکر ؟ق.(725 -؟795اثر منثور عطّار )تنها 

هایی بدیا کتاب افزوده اس  ک  پُرمایگیِ بخش اصلی را ندارد. ادیبان و منتقدان ادبی، مطااب  باا سالیقۀ خاود و     ای ناشناس قسم  نویسنده

موساو  با     های تجزی  و تحلیا  آمااری  اند؛ امّا نگارندگان مقالۀ حاضر، با استفاده از یکی از روشبدیا مسأل  پی برده ،ب  کمک شمّ زبانی

سنجی و تحلی  متون زبانی اس ، در راستای اثبات علمی ایا قضی ، کارآیی شیوۀ ماذکور را در بااب   های سبککیوسا  ک  یکی از روش

اند. درواقع، هدف از ایا پژوهش آن باوده اسا  کا  باا العماال روش کیوساا  یاا  ماع         ک زدهلۀ تشخیصِ مؤلّف در متون فارسی محمسأ

هاایی  ناما  االولیا را با یکدیگر مقایس  کرده، ایا فرضی  را ب  اثبات برساند ک  مؤلّفل زندگی ةبخش اصلی و افزودۀ تذکرتصاعدی، متا دو 

 با منصور حلّاج در کتاب عطّار آمده، عطّار نیس .ک  پ  از شرح حال حسیا

 .االولیا ة، تذکرسنجی، روش تحلی  آماریِ کیوسا ، تشخیص مؤلّفشناسی، سبکزبان کلیدی: هایهواژ
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 پیشگفتار. 1

آثار فاخر ادب فارسی و اسناد مهام تااری  تصاوّف ایاران با       تنها اثر منثور شی  عطّار نیشابوری اس  ک  از  االولیا ةتذکر

تاا از مشاای  تصاوّف و بزرگاان م رفا        52شارح احاوال    کتاب دو بخش دارد: بخش نخس ل آن . ایا(8)آید شمار می

اج پایاان  باا منصاور حلّا   شاود و باا بیاان احاوال حسایا     شاروع مای   )ع( قب حضرت اما    فر صادقاس  ک  با بیان منا

کند؛ مانند ذکر محمّادبا واساع، اباا سامّا ،     ها از دو صفح  تجاوز نمینام برخی از ایا زندگی پذیرد. از نظر کمّی می

هاا بایش از پاانزده    در حاالی کا  ب ضای از آن   عبداهلل خبی ، ابراهیم رقّی، علی سه ، احمد مسروق و ابوعلی  وز اانی.  

ذکر احوال حسا بصری، راب ۀ عدویّ ، ابراهیم ادهم و ذوالنّاون مصاری. بلنادتریا شارح حاال، ذکار        انند ؛ مصفح  اس

 .(2)احوال و اقوال بایزید بسطامی اس  ک  از پنجاه صفح  درگذشت  اس 

امّاا  ، اسا  ها متکلّف و تصنّ ی گوییکند. ب  ظاهر ایا سجعز میو مشای  را با چند  ملۀ مسجّع آغا ءعطّار ذکر اولیا 

ها منظور خاصی هس  و آن نوعی براع  استهالل، رعای  آغاز مطلب و تناسب آن با ماتا و فضاساازی   در محتوای آن

 ها و اقوال شخصیّ  مورد نظر اس .های ب دی و آماده کردن ذها خواننده برای تبییا اندیش برای توضیح

تفسایر و  کا   ا   خواست  مرد  با خواندن ساخنان مشاای   میو  اس  شی  عطّار از تألیف ایا کتاب هدف ت لیمی داشت  

هاا در سراسار   گیری از قرآن و احادیث ک  مضمون آنتوشۀ آخرت برگیرند. مؤلّف با بهره ا  تبییا آیات و احادیث اس 

ناد و مارد  را با  خوانادن آن     دامای  زماان خاود   هتاریا کتااب  و مشای  تصاوّف نهفتا  اسا ، ایاا اثار را ب      ءسخنان اولیا

 کند:خواند. وی در پایان مقدّمۀ کتاب چنیا بیان می فرامی

و توان گفتا ک  در آفرینش بِ  از ایا کتاب نیس  ... و توان گفتا ک  ایا کتاابی اسا  کا  مخنّثاان را مارد کناد و       » 

کا  شارا اسا     ردان را عیا درد کند کا  هار کا  ایاا کتااب را چناان      مردان را شیرمرد کند و شیرمردان را فرد کند و ف

هاا از دل  چنایا شایوه ساخا   چنیا کارها و ایاا های ایشان ک  ایابرخواند، آگاه گردد ک  آن چ  درد بوده اس  در  ان

 (.5: 8951)عطّار نیشابوری، « ایشان ب  صحرا آمده اس 

ماۀ خاود ذکار کارده کا  اماروزه       ره برده اس ؛ امّا س  اثار در مقد ونی بهاالولیا از آثار گوناگة عطّار در تدویا تذکر 

 گوید:ها باقی نمانده اس . وی میاثری از آن

 معرفة اگر طالبی شرح کلمات ایا قو  مُشبع طلب کند و در کتاب شرح القلاب و کتااب کشاف االسارار و کتااب      » 

گمان ما آن اس  ک  هیچ سخا ایا طایف  الّا ماا شااء اهلل بار وی    ... زیر آید و بدان م انی محیط شود النّف  و الرّب زبر و

 (.9)همان: « پوشیده نماند

های بزرگ و بر ساتۀ دیگاری از تااری  تصاوّف ایاران از  ملا  رساالۀ        البتّ  مؤلّف، غیر از س  اثر یاد شده، ب  کتاب 

اصافهانی و طبقاات الصّاوفیّۀ ابوعبادالرّحمان     االولیای ابون یم  حلی قشیریّۀ ابوالقاسم قشیری، کشف المحجوب هجویری، 

 سُلَمی نیز نظر داشت  اس .

تاا از مشاای  و اولیاای دیاا را      27االولیا، درواقع ملحقات کتااب اسا  کا  شارح احاوال       ة  کتاب تذکربخش دو 

ا بخاش باا بخاش    شمارند؛ چ ، اواّلً سبک و سیاق ساخا در ایا  دربردارد. بسیاری از محقّقان، بخش دوّ  را از عطّار نمی

 ، تنهاا در  تا را ذکر کرده اس . ضما آنک  بخاش دو  52ن نخس  متفاوت اس ؛ ثانیاً خود عطّار در مقدّمۀ کتاب، هما

حاضار، باا اساتفاده    های متأخّر ب  دس  آمده و فقط ب  ذکر مشای  خطّۀ خراسان اختصاص یافت  اس . در پاژوهش   نسخ 
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 موضوع ب  صورت علمی و کمّی ب  چالش کشیده شده اس .ایا  (9)آماری کیوسا ا  از روش تحلیلی

 پیشینة تحقیق. 1-1

 .گرددلۀ حاضر در دو بخش ارائ  میسواب  مربوا ب  موضوع مقا

 :8تحقیقات مرتبط با روش تحلیلی کیوسا ( بخش الف

ما ، تاالش   ر مقدسانجی د پا  از ت ریاف سابک    ۀ خود،در مقال( 878-857: 8987) محمّد  فر یاحقّی و علی ایزانلو. 8

 .دبرانگیز فارسی استفاده کنناند تا از شیوۀ آماری کیوسا  برای شناسایی سرایندۀ یکی از قصاید بحثنموده

با  م رّفای یکای از رویکردهاای مطارح آمااری موساو  با          ، اعظم استا یب  راهنمایی  اشنام در پایان محمّدیانامیر . 2

 ای از متون فارسی، کارآیی شیوۀ مزبور را در ایا زبان بررسی نموده اس . ر پارهتحلی  کیوسا  پرداخت  و با اعمال آن ب

انگیز مدبّر دبّاغ، عضاو هیاأت   ، اثر روح«Authorship Attribution and Statistical Text Analysis». مقالۀ انگلیسی 9

بخشی از ایا ایا مقال ، پا  از شارح    ش(. نویسنده در8987 / 2115علمی گروه آمار دانشکدۀ ریاضی دانشگاه الزّهرا، )

روش کیوسا ، ب  طور مختصر، سبک نظامی را در خمس  با سبک استاد شهریار در دیاوانش مقایسا  کارده اسا . مادبّر،      

هاا  های نقشی را نیز م رّفی نماوده، در تحلیا  خاویش از آن   ضما اشاره ب  سواب  کاربس  ایا روش، پُربسامدتریا واژه

را  (زِ)های نقشی آشنا خواهیم شد. نکتۀ  الب ایا ک  مادبّر، حارف اضاافۀ    در ادامۀ مقالۀ حاضر با واژه بهره گرفت  اس .

 باشد، یک واژۀ نقشی  دا تلقّی کرده اس .می (از)ک  مخفّفل 

، نوشاتۀ  «تشخیص سبک فردی نویسندگان براساس شیوۀ تحلیلی کیوسا  و بررسی کارآیی آن در زبان فارسای ». مقالۀ 4

هاا  کا  در بخاش یادداشا    . ایا مقال  چنان83-882، صص 28نام ، سال یازدهم، شمارۀ (، کاوش8983یر محمّدیان، )ام

هاای  کا  متاأخّرتر از مقالا    ( اس . در ایا مقالا ، باا آن  8987نامۀ آقای امیر محمّدیان )اشاره کرده اس ، برگرفت  از پایان

( نوشت  شده اس ، امّاا نویسانده در آن، نا  در    8985ش( و استا ی )8987  /2115( و مدبّر دبّاغ )8987یاحقّی و ایزانلو )

ها ذکری ب  میان نیاورده اس . باری، ایا پاژوهش ضاما م رّفای تحلیا  آمااری      متا و ن  در بخش منابع و مآخذ، از آن

ویا پیرزاد، گلای ترقّای، بازرگ    ای از متون منثور فارسی م اصر )آثاری از  الل آل احمد، زکیوسا ، با العمال آن بر پاره

 علوی و صادق هدای (، کارآیی شیوۀ مذکور را در ایا زبان مورد آزمایش قرار داده اس .

منادرج در: ناماۀ نقاد )مجموعا       (،8931، نوشاتۀ امیار محمّادیان، )   «هاای مو اود  سنجی و بررسای روش سبک». مقالۀ 7

ن(، گردآورناده: محماود فتاوحی، چااّ اوّل، تهاران: نشار خاناۀ        مقاالت نخستیا همایش ملّی نظری  و نقد ادبای در ایارا  

سانجی اسا  کا     کتاب. ایا مقال  درحقیق  ادامۀ کارهای آقای محمّدیان اس  و تنها نکتاۀ  دیادش اصاطالح سابک    

ود ( اس  و نویسنده نیز بادان اشااره کارده اسا . باا و ا      8989نوشتۀ را ر و. شای )« شناسی قانونیزبان»برگرفت  از مقالۀ 

 تر اس .تر و قویهای پیشیا آقای محمّدیان پخت    نوشت ایا، ایا تحقی  از دیدگاه نظری نسب  ب

خاواه و  ، نوشتۀ الها  مسایح  «ال رب ب  شنفری با تکی  بر روش آماری کیوسا  المی بررسی صح  انتساب قصیدۀ ». مقالۀ 7

. ایاا  877-832، صاص  82، دورۀ  دیاد، شامارۀ   (، لسان مبیا )پژوهش ادب عربی(، سال چهاار  8932حامد صدقی، )

ی نای انتحاال شا ر  ااهلی      ،ی یکای از مساائ  مهام در زباان عربای     پژوهش با استفاده از شیوۀ آماری کیوسا ، با  بررسا  

اناد کا  سابک نوشاتاری ماتا      تحلیلی ب  ایاا نتیجا  رسایده    -پرداخت  اس . نویسندگان ایا مقال ، ب  کمک شیوۀ آماری
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با خصایص سبکی و زبانی شاعر تناسب دارد و بادیا ترتیاب صاحّ      -از ش رای ص الیک – رب شنفری ال المی قصیدۀ 

 اند.انتساب ایا قصیده را ب  شنفری تأیید کرده

 االولیا: ةتحقیقات کیفی پیرامون دو بخش اصلی و افزودۀ تذکر بخش ب(

ده ماریم روضااتیان،   نوشتۀ سی ،«االولیا( ة  تذکرل و دوو مقایسۀ بینامتنی بخش اوّاالولیا )بررسی  ةملحقات تذکر». مقالۀ 8

. عطّار کتاب را باا ذکار احاوال    845-854، صص 8های ادب عرفانی )گوهر گویا(، دورۀ پنجم، شمارۀ (، پژوهش8931)

االولیاا بخشای    ةکند. با  تاذکر   آغاز و ب  سرگذش  حسیا منصور حالج ختم می )ع( و اقوال حضرت اما    فر صادق

گیارد. برخای    مای  در بار  )ع( افزوده شده ک  بیش از بیس  شرح حال را از ابراهیم خواص تا حضرت اما  محمد بااقر نیز 

هاایی در سابک    دانند و دلی  آن را عالوه بر تفاوت   را افزودۀ شخص یا اشخاصی پ  از عطّار میپژوهشگران بخش دو

ات الحااقی  کنناد. روضااتیان بارای اثبا     ذکار مای  الولیا ا ةتذکرهای  نگارش، عد  و ود ایا بخش در برخی دس  نوشت 

االولیاا باا متاون     ةداند. ب  زعم ایشان، بررسی مناسبات بیناامتنی تاذکر   ، و ود دالی  بیشتر را ضروری میبودن بخش دو

 انجاماد و از همایا طریا    لیاا مای  االو ةهایی اس  ک  ب  تشخیص بهتر شایوۀ نگاارش بخاش اوّل تاذکر    پیشیا یکی از راه

االولیاا باا متاون عرفاانی       ة  اظهار نظار نماود. تاذکر   های بخش دورخی از شرح حالتوان دربارۀ الحاقی بودن هم  یا ب می

ای  کناد مناابع مختلاف را دیاده و با  شایوه       گون  کا  خاود تصاریح مای    پیش از خود مناسباتی عمی  دارد؛ زیرا عطّار آن

دهد کا  عطّاار   االولیا با متون پیشیا نشان می ةسی مناسبات بینامتنی تذکرها پرداخت  اس . برر التقاطی ب  تألیف شرح حال

 ةاالولیا شیوۀ خاصی داشت  اسا . ایاا شایوه کا  در بخاش اوّل تاذکر       ةهای تذکر در شرح احوال و نق  اقوال شخصی 

کناد. در   یا  مای  شود و گمان الحاقی باودن ایاا بخاش را تقو     دیده نمیب  دق  رعای  شده اس ، در بخش دواالولیا 

هاایی   های مختلف ایا مناسبات با ذکار نمونا   االولیا با مآخذ آن، صورت ةایا مقال  ضما بررسی مناسبات بینامتنی تذکر

هایی ک  از نظر مناسبات بینامتنی میاان بخاش اوّل باا     تحلی  و پ  از تبییا شیوۀ عطّار در استفاده از متون پیشیا، ب  تفاوت

 پرداخت  شده اس . ،ولیا و ود دارداال ةبخش الحاقی تذکر

 سنجیسبک. 1

هاایی در ماورد سابک وی    یافا  های تاریخی،  غرافیایی، ا تماعی و ادبی دربارۀ یک نویسنده، ب  درمحقّقان با بررسی»

سازد تا براساس آن، در مورد انتساب یک متا سرگردان با  ماؤلّفی خااص اظهاار نظار      یابند ک  آنها را قادر می دس  می

های کیفی متون بوده اس ، م موالً موردی و غیرقاب  ت مایم اسا ؛ بادیا    اساس بررسی کنند. نتایج ب  دس  آمده ک  بر

د توسّاط افاراد مختلاف دوبااره با       توانا گیارد، نمای  های تجربی صورت مای هایی ک  در رشت م نا ک  برخالف آزمایش

: 8987)یاحقّی و ایزانلاو،  « س  آمده، مورد تأیید قرار گیردک آزمایش گذاشت  شود تا در شرایط مختلف، نتایج ب  دمح

پاردازد، راهای با  دهای     مادا  ک  در حوزۀ مطال ات نظری و کیفی ب  تکاپو می 8شناسی(. ب  بیان دیگر، دانشِ سبک872

رتری در پای  شاناختی، دساتاوردها و نتاایج پُرباا    هاای کااربردی مطال اات زباان    برد. پُرواضح اس  ک  تو ّ  ب   نبا  نمی

شناختی ب  طرز چشمگیری پیشرف  کرده و ب  تادریج از سام  مباحاث    های اخیر، مطال ات زباندر ده »خواهد داش . 

 (.31: 8983)محمّدیان، « ای هدای  شده اس رشت  عی، ب  سوی مسائ  کاربردی و میاننظری و بیان مفاهیم عا  و انتزا

اس  ک  هدف اصلی آن تشخیص و ت یایا هویا     2مبحث تشخیص مؤلّف متاشناسی، های کاربردی زبانیکی از زمین 
                                                                                                                                                                          
1. Stylistics 
2. Authorship attribution 
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اص اسا  کا  منجار با  ظهاور رشاتۀ       ای خا نگارندۀ متا و نیز سانجش درساتی یاا نادرساتی متاون منساوب با  نویسانده        

: پیشایا(.  8987)یاحقّی و ایزانلو، « سنجی ب  م نای بررسی آماری یک سبک ادبی اس سبک»شده اس .  8سنجی سبک

های زبانی مورد استفادۀ کاربران زبان اس . منظور از کاربر زبان، شخصی اسا  کا  از یاک     بک سنجی بررسی گون س»

سنجی بر ایا اس  کا  هار کااربر زباان     کند. اساس کار در سبکزبان طبی ی، ب  صورت نوشتاری یا گفتاری استفاده می

شاک  الگوهاایی قابا  تشاخیص در     ردی دارد کا  با    ب  هنگاا  کااربرد آن، عاادات زباانی ناخودآگااه و منحصار با  فا        

هاای  نظاران، زباان و صاورت   شود، تا  ایی ک  بسیاری از صااحب های زبانی و تولید شده ب  وسیلۀ او آشکار می صورت

سانجی باا   . چیساتی و ماهیا  سابک   دانناد زبانی تولیاد شادۀ هار شاخص را مانناد اثار انگشا  او، منحصار با  فارد مای           

 .(8931)محمّدیان، « اس شناسی متفاوت  سبک

های مختلاف سابکی و اناواع نثار و مختصاات سابکی آنهاا در هار دوره         شناسی، آشنایی با دورههدف کلّی از سبک 

هاای  براسااس ویژگای   -شناسی اغلب از نوع متون ادبی اسا  های سبکک  در بررسی -اس . بنابرایا، متا مورد تحلی 

هاای آمااری و قابا     سانجی، ماال   (. امّاا در سابک  8957شود )شمیساا،  ی میبندنگارشی هر دورۀ ادبی بررسی و دست 

شاود.  و غیاره بررسای مای    2ها و  مالت متا، میزان استفاده از واژگان نقشای گیری مختلفی نظیر میانگیا طول واژهاندازه

بک زباانی فاردی   سانجی بررسای سا   شناسی بررسی سبک زبانی غالب و عمومیِ هر دوره، و سبکتر، سبکب  بیان ساده

 (.8931)محمّدیان، اس  

فرض پای  آن اس  ک  هر نویسانده در هنگاا  نگاارش با  صاورت خودآگااه یاا ناخودآگااه،         سنجی، پیشدر سبک 

های ناخودآگاه خویش کنترلای نادارد، در تماا  آثاار     گیرد و از آنجا ک  بر انتخابهای زبانی خاصّی را ب  کار میگزین 

، 9)رودماا  اثر هر نویسانده با  کاار بارد    آنها را دنبال کرد و ب  عنوان کلیدی م تبر در  ه  شناخ   توان ردّ پایوی می

اساس کار در حوزۀ تشخیص مؤلّف بر ایا فارض اساتوار اسا  کا  هار نویسانده با  هنگاا          »ب  عبارت دیگر،  (9: 2117

هاای قابا  تشخیصای در ماتا آشاکار      وهاا، با  شاک  الگ   های منحصر ب  فردی دارد کا  ایاا عاادت   کاربرد زبان، عادت

های خاصّی کا  هار شایوه    های متا و نیز با استفاده از مال شوند. در ایا حوزه س ی بر آن اس  تا با تو ّ  ب  ویژگی می

شدۀ قبلای، انتسااب ماتا را با  شخصای خااص       کند، ضما تطبی  نتایج حاص  از متا مورد تحلی  با متون تحلی ارائ  می

 (.38: 8983)محمّدیان، « قرار داده و یا هویّ  نویسندۀ متنی نام لو  را م یّا کردمورد ارزیابی 

های مربوا ب  بحث تشخیص مؤلّف، نهایتاً ب  قرن هجادهم باازگردد. چاون تاا قبا  از      رسد نخستیا تالشب  نظر می» 

مفهاو   »(. همچنایا  32 )هماان: « ایا تاری ، ب  دلی  محدودیّ  صان   چااّ، آثاار مکتاوب در دساترس همگاان نباود       

تردیاد درباارۀ گردآورنادۀ متاون     (. »87: 8985)اساتا ی،  « فردیّ  و تملّک فردیِ افکار، مورد قباول عاا  باود    4دکارتی

 . توسّاط کشیشای آلماانی    8588کتاب مقدّس، یکی از نخستیا موارد مرتبط با حوزۀ تشخیص مؤلّف اس  ک  در ساال  

های مختلاف  های متفاوتی ک  در نسخ (. او م تقد بود ک  نا 32: 8983)محمّدیان،  «مطرح شده اس  7ب  نا  اچ. بی. ویتر

هاا را گاردآوری   دهندۀ ایا مطلب اس  ک  افراد مختلفی ایا نساخ  تورات برای خدا منظور گردیده اس ، احتماالً نشان
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 . صاد ساال ب اد    8882و در ساال   ب  نتیجۀ مشابهی رساید  2. پزشک فرانسوی  یا آسترا (88: 2114، 8اُلسُا) اندکرده

اوّلیا شک در مورد آثاار شکساریر    4ها،  ِیمز ویلموتنیز ب  ایا نظری  دس  یاف . در بیا ایا سال 9 ِی.  ی. ایچهورن

اسا ؛ امّاا از آنجاا کا  هایچ       7هاای شکساریر، بِایکا   ک  نویساندۀ واق ای نمایشانام     . بیان کرد و آن ایا8587را در سال 

 7 . کا   یماز کورتاون کااول    8817ث و  دل نداش ، عقاید خود را منتشر نکرد. ایا منازعاات تاا ساال    ای ب  بح عالق 

ایاا، حادود نایم     ازپا    (همان) داش ، صورت آشکاری ب  خود نگرف بیان  5را در انجما فلسفی ایرسویچعقاید خود 

رد. از نیماۀ قارن ناوزدهم با  ایاا ساو       و   علمای با  خاود بگیا     ،قرن طول کشید تا عالق  ب  مسألۀ تشخیص نویسندۀ متا

رویکردهای آماریِ متفاوتی برای تشخیص نویسندۀ متا ارائ  شده اس . در ایا رویکردها تالش شده اس  تا با تکیا  بار   

: 8985های آماریِ متون و مقایسۀ آنها با یکادیگر، نویساندۀ ماتا مشاخّص گاردد )اساتا ی،       ها و شاخصبرخی ویژگی

87.) 

ای عینی راهی برای کشف سبک فاردیِ نویسانده یاا با      ا تحقیقات کوشش بر ایا بوده اس  تا ب  شیوهدرواقع در ای

تاوان براسااس اثار    طاور کا  هرکسای را مای    عبارتی اثر انگش  ]زبانیِ[ نویسنده پیدا شود؛ چرا ک  برخی م تقدناد هماان  

تاوان نویسانده را   دارد و از طریا  ماتا مای   انگشتش شناسایی کرد، هر متا هم اثار انگشا  نویساندۀ خاود را با  هماراه       

ای از نشانگرهاس  ک  یک سخنگو یا نویسانده را از دیگاران متماایز    شناسایی کرد. منظور از اثر انگش ل زبانی، مجموع 

هرکسی کم و بیش برای خود سبک شخصای  »نویسد: می (57: 8952). در همیا زمین  شمیسا (98: 2114)اُلسُا،  کندمی

گوییم آثار کثیری از شااعران و نویساندگان در یاک دوره شابی  با  هام اسا  ساخنی اسا  مبتنای بار            ک  می دارد. ایا

ب  نظر شمیسا کشفل مختصات سبکل فاردی و خصوصااً   «. ای داردمسامح . آری ب  قول لیچ هر نویسنده اثرِ انگش ل زبانی

شاود. با     شناسای محساوب مای   رحلاۀ سابک  ارتریا مشناسی اسا  و دشاو  ویژگیِ بنیادیِ سبکل شخصی غبطۀ هر سبک

توانناد از  اناد، مای  شناسانِ باتجرب  ک  عمری دراز با آثار نویسندگان و شاعران خاصای محشاور باوده   اعتقاد او فقط سبک

 (.55عهدۀ تبییا مختصات سبکی ویژه برآیند )همان: 

بوی علمی ب  خود نگرفت  باود. از نیماۀ    تا نیمۀ قرن نوزدهم هنوز مسائ  و ادّعاهای مربوا ب  تشخیص مؤلّف، رنگ و 

تاوان آنهاا را در دو گاروه    های مختلفی برای تشخیص نویسندۀ متا ارائ  شده اس  ک  مای دوّ  قرن نوزدهم ب  ب د، شیوه

اس م یارهااایی عیناای و قاباا  هااایی کاا  براسا ای و نیااز شایوه هااای مبتنای باار مالحظااات سابکی و ساالیق    اای داد: شاایوه 

از  ملا  افارادی هساتند     3و هانالیا  8پردازند. مک منامیا  تشخیص مؤلّف متا و ارزیابی متون منسوب میگیری ب اندازه

گران متاون ادبای   اند. ب  عالوه افرادی چون بهار و دیگر گزینشک  مالحظات سبکی را در تشخیص مؤلّف دخی  دانست 

 (.39: 8983دیان، اند )محمّهای سبکی پیش بردهفارسی تحقیقات خود را براساس مال 

گاردد؛ زماانی کا  آگوساتوس دل      . برمای 8811امّا شیوۀ تشخیص نویسنده براساس اسالوب آمااری با  اواساط دهاۀ       
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هاایی  ای پیشنهاد داد ک  برای پی بردن ب  نویسندۀ واق ای ناما   ، منتقد انگلیسی، برای اوّلیا بار ب  دوستش در نام 8مورگان

کناد  ای ب  وی چنیا پیشانهاد مای  . او در نام (478: 2118، 2)سالی  مزبور را پیاده کندک  ب  سن  پ  منسوب بود، روش 

هاا را بشامار. ت اداد    هاا و حاروف ساازندۀ واژه   یکی از متون هرودوت؛ مثالً کتاب اولش، را انتخاب کا و تما  واژه»ک  

آن کتاب ب  دس  آوری. همیا کاار را بارای    ها را درها تقسیم کا تا میانگیا ت داد حروف واژهحروف را بر ت داد واژه

کنم ک  نتایج، بسیار ب  هم نزدیک باشاند. اگار در کتااب اوّل میاانگیا ت اداد حاروف       بینی میکتاب دوّ  انجا  بده. پیش

 (.85: 8985)ب  نق  از استا ی، « باشد 787/7  ایا رقم برابر آور نیس  اگر در کتاب دو، ت جّبباشد 724/7

در  7و واالس 7ماساتلر  ، .8344در ساال   4ادنای یاول   ، .8885در سال  9مورگان کسان دیگری مث  مندنهالپ  از دل  

های آماری دیگری مث  میاانگیا طاول واژه، میاانگیا طاول  ملا  و ... را       . شاخص8382در سال  5 . و کنی8374سال 

کناد  ویکردهای آماری ب  ایا نکتۀ مهم تو ّ  میبرای تشخیص نویسندۀ متا م رّفی کردند. اُلسُا پ  از مروری بر ایا ر

 (.82: 2114)اُلسُاا،   شاود ای در آنها لحاظ نمیک  رویکردهای آماریِ محض ایا ایراد را دارند ک  هیچ نوع دانش زبانی

با    دانس  ک  تفاوت زیاادی بایا طاول  ملا  در گفتاار و نوشاتار و اود دارد.       شناس بود می اگر یول زبان»ب  بیان اُلسُا 

یابد. طاول  ملا  مانناد هار مقیااس دیگاری       تر با افزایشِ میزان رسمی بودن، میانگیا طول  مل  کاهش میعبارت دقی 

 (.همان« )ای خاصاق اس  تا نویسندهبیشتر وابست  ب  سبک و سی

زباان   هاای آمااریِ ماتا در   با  ویژگای  « شناسای  ملا  »مهدی بازرگان از  مل  نخستیا کسانی اس  ک  با اصاطالح   

شناسی کلیۀ  هات لفظ، آهناگ، م نای و ت بیرهاای ادبایِ     دارد در حالی ک  در فاّ سبککند و بیان میفارسی اشاره می

لماات تشاکی  دهنادۀ  ماالت تو ّا       شناسی صارفاً با  ت اداد ک   شود، در  مل کال  یک شاعر یا صاحب اثر بررسی می

هاای با  کاار رفتا  در هار  ملا  در دساتگاه ترسایمیِ         د واژهپ  از شمارش  ماالت و ت ادا  « سنجی مل »شود. در  می

شاود. درصاد ت اداد    بنادی مای  هاای تشاکی  دهنادۀ  ماالت تقسایم     مختصات دکارتی، محور طول برحسب ت داد واژه

شاود  نامیاده مای  « نگاار  ملا  »شود. نمایش هندسی حاصا    ر واژه در محور عرض نشان داده می مالت دارای آن مقدا

هاای اصالی   دهاد شااخص  نشاان مای   پاردازد و  نگااری دیباچاۀ گلساتان مای    با   ملا    (. بازرگان47-5: 8977)بازرگان، 

نگاارِ مقدّماۀ گلساتان کا  نوشاتۀ      های کتاب گلستان کم و بیش مانند دیباچا  اسا ، امّاا  ملا     نگار در دیگر بخش  مل 

هاا و در  ساازی در زباان  گان با اشاره ب  تنوّع  مل دهد. البتّ  بازرمحمّدعلی فروغی اس ، چهرۀ کامالً متفاوتی را نشان می

های فلسافی و حقاوقی   مثالً در بحث»شود؛ سازی تابع موضوع نیز میکند ک   مل میان مل  مختلف ب  ایا نکت  اشاره می

آیاد ...  مای ها طاوالنی در نمایند،  مل شود و با صغری و کبری چیدن استنتاج میک  بیشتر از الفاظ و عبارات استمداد می

 (.89-4)همان: « گرددهای کوتاه انتخاب میسرایی مخصوصاً برای کودکان کلمات شمرده و  مل در داستان

با  کاار رفتا  اسا ، روش کیوساا        (4)های آماری ک  برای تشخیص نویسندۀ متا و تحقیقاات حقاوقی  یکی از شیوه 
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از آن اساتفاده   9و ا  دی بِیکار  2ف . سر   ی  فارینگدان . از آن بهره گر8338در سال  8اس  ک  اندرو کوئیا مورتون

هاای ضابط شاده از طارف افاراد      اند. ایا روش ابتدا در تشخیص نویسندۀ اسناد حقوقی؛ مانند اساناد   لای، تمااس   کرده

را باا   رف . العمال ایا روش در متون حقوقی همچنان ادام  داش  تا آنکا  فارینگادان مقالاۀ خاود    ناشناس و ... ب  کار می

ا شایوه در متاون ادبای نیاز ا ارا      منتشر کارد و از آن زماان تاا کناون ایا     « 4توان یک کارآگاه ادبی بودچگون  می»عنوان 

شود. طرّاحان ایا روش قائ  هستند ک  هر نویسنده دارای سبک ذاتی نویسندگی اس  ک  مختص با  خاود اوسا  و     می

 (.858-2: 8932خواه و صدقی، کند )مسیحنویسنده کمک میارائۀ آمار و ارقا  در ایا زمین  ب  ت ییا سبک 

 شیوة آماری کیوسام. 3

ایا شیوۀ تحلیلی شام  دو مرحل  اس  و هر مرحل  س  گا  دارد ک  مشاب  مرحلاۀ دیگار اسا . در اداما  با  توضایح هار        

 پردازیم:ها میکدا  از آن

 الف( مرحلة نخست

 هاگا  اوّل: محاسبۀ میانگیا طول  مل 

 . انتخاب متا8

(، در گاا  نخسا ، دسا  کام با  دو      877: 8987 ا ک  اساس ایا شیوه، بر مقایس  استوار اس  )یاحقّی و ایزانلاو،  از آن

یاا هار ت اداد     81یاا   7هاای برگزیاده هار کادا  بایاد ماثالً       متا شام  ت داد  مالت برابر نیازمندیم؛ بدیا م نی کا  ماتا  

، 81، 8، 7هاا یااد شاد، متاون انتخااب شاده دارای       ی ک  در بخش پیشینۀ تحقی  از آندیگری،  مل  داشت  باشد. در مناب 

ای  ملا   81هاا  گیری و مقایس ، هماۀ ماتا  اند. در مقالۀ حاضر،  ه  سهول  در اندازه مل  بوده 25و  21، 85، 87، 84

 هستند.

ک ساو در سانّ  دساتور زباان،  ملا       هاسا . از یا  خوریم و آن، ت ییا دقی  مرز  ملا   ا ب  موضوعی برمیدر ایا 

شاود:  ملاۀ مرکّاب همرایا      دارای دو نوع اصلی اس :  ملۀ ساده،  ملۀ مرکّب.  ملۀ مرکّب خود ب  دو نوع تقسیم می

ک  از پیوند دو یا چند  ملۀ اصلی تشکی  شده اس  و  ملۀ مرکّب ناهمرایا  کا  از یاک  ملاۀ اصالی و یاک یاا چناد         

(. ب  هر حال، مهم نیس  ک  در تشاخیص طاول  ماالت    33-818: 8953الدّینی، ة  )مشکو ملۀ وابست  تشکی  شده اس

ها،  مالت ساده مطمح نظر باشد یا  مالت مرکّب؛ بلکا  مهام ایاا اسا  کا  محّقا  در طاول تحقیا          و ت ییا مرز آن

ا مقالا ، از دیادگاه   هاای انتخااب شاده در ایا    خود، تنها از یک روش سود بجوید. بدیا ترتیب، مثالً ممکاا اسا  ماتا   

 محقّقان دیگر، دارای ت داد  مالتی متفاوت )بیشتر یا کمتر( باشد.

-ال راقیا خاقانی شَروانی، شاعر بلندآوازۀ قرن ششام هجاری، ارائا  مای     تحف اکنون ب  عنوان نمون ، بخشی از مقدّمۀ  

 مشخّص شده اس : (/)ها با نشانۀ شود ک  در آن، مرز میان  مل 

/ دوش بار لابِ د لا  ایاا     ور دارند ک  بار دیوانا  قلام نیسا .    ثنای عبارت عثرتی رَوَد، محقّقانْ انصاف م ذاگر در ا» 

عذوب  و نقاش با  دو    /ستد.گرف  و نقش ب  عاری  میافتاد؛ دیده از سطحِ د ل  عذوب  ب  قرض میتحیّ  تحریر می

دل با   اداول اعصااب     /گش .رف ، م انی میمیشد و برخی ب  دل آمد، عبارت میرف ؛ ب ضی ب  زبان میطرف می
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 کارد، ]قلام بار   ال ر ، هر رسّامی ک  باد بر آب د ل  می /داد.فرستاد؛ انام  ب  نو ل قلم میسررد؛ اعصاب ب  اَنامل  میمی
ق؟ ای یاا اشاکل عشّاا   گفا : یاا نهاراهللو گاوهرِ گداختا      دیده ب  زبان مردمک با د ل  می /نمود.صحا صفحۀ بیاض[ می

گف : ن  کوکبم، ن  فلک. خلیجی هستم از بحرِ مکار  صاحب ا ا ؛ با  کفای    د ل  می /کوکبِ سیّاری یا فلک سیّال؟

دیاده   /فتااد، خاطّ مساتطی  شاد .    وار از اوّل دایاره باود ؛ کمار تادویر  محکام نی     حبااب  /هستم از  وی کفل خوا ا . 

باار  چنان اس  ک  ک ب  بار کم دهد، ایا  ایگا  تناگ   گف : ن  موص  مکّۀ ثانی اس ؛ حضرت خوا   ک ب ؟ قاعده می

 اا بسات    ک  موص  آسمان اس  و حر  صاحب، گلشا آفتاب. درِ آسمان بر مسااکیا گشااده دارناد؛ ایاا    ب  /چراس ؟

 (.2-9: 8985)خاقانی شَروانی، « چون اس ؟

 ههای هر جملشمارش واژه. 3-1

، 87، 21، 29، 87هاا با  ترتیاب دارای    ال راقیا ارائ  شد،  ملا   تحف ی ک  از شماریم. در متنهای هر  مل  را میابتدا واژه

رغم مباحث بسیار زیاد در بااب تشاخیص و شامارش    واژه هستند. البتّ  باید اذعان کرد ک  علی 24و  27، 84، 27، 27، 88

(. 874: 8987)یااحقّی و ایزانلاو،   « هاا ارائا  نشاده اسا     هنوز م یارهای مسلّم و دقیقی بارای تشاخیص واژه  »ها، دقی  واژه

های یک  مل  اظهار نظر کارد و بناابرایا اعتباار واژه    توان ب  طور قطع در مورد ت داد واژهدس  کم در زبان فارسی نمی

(. در ایاا  877)هماان:  « کناد شناختی، تأمّ  بیشتری را طلاب مای  های زباندر تحلی  8شناختیب  عنوان یک واحد فرا زبان

و « هساتم »وقتای با  اسام متّصا  باشاند و مخفّافل        (ی)و  ( )تحقی ، کسرۀ اضاف  یک واژه تلقّای شاده اسا  و حارف     

 شوند.ای مستق  شمارش می، نیز ب  عنوان واژه«هستی»

 هامیانگین طول جمله .3-1

هاای  آوریام؛ ی نای ت اداد واژه   ها را ب  دس  میهای هر  مل (، میانگیا آنها )ت داد واژهگیری طول  مل دازهپ  از ان

 کنیم:های متا نمون ( تقسیم می)ت داد  مل  81ده  مل  را با هم  مع و سر  بر 

8/21  =81 :218 

 س .ا 8/21های متا نمون  ک  پیشتر گذش ، بدیا ترتیب، میانگیا طول  مل 

 2 : انحراف میانگیاگا  دو

تالف کا  آن را انحاراف میاانگیا    کنایم؛ با  عناوان مثاال، ایاا اخا      حال، اختالف طول هر  مل  را با میانگیا محاسب  می

 نامند، در  ملۀ نخس  چنیا اس : می

8/4-  =8/21 - 87 

 ها : ت ییا کیوسا  طول  مل گا  سو

یا آن اس ؛ امّا کیوسا   ملۀ دوّ  از مجموع کیوساا   ملاۀ اوّل و انحاراف    کیوسا   ملۀ اوّل، همان عدد انحراف میانگ

 گویند؛ ی نی:شود ک  بدان  مع تصاعدی یا  مع انباشتی یا مجموع تجمّ ی میمیانگیا  ملۀ دوّ  حاص  می

7/2-  =2/2  +8/4- 

   هاس :آن، گویای ایا داده رسد.  دول زیر و نمودارمی (1)باالخره در  ملۀ دهم )آخر(، عدد کیوسا  ب  صفر 

                                                                                                                                                                          
1. metalinguistics 

2. Mean Deviation 



 1311، بهار 1فصلنامة کارنامة متون ادبی دورة عراقی، سال اوّل، شمارة  111
 

 

 ها( کیوسام طول جمله1جدول )

 هاکیوسام طول جمله
 انحراف میانگین

 )اختالف طول جمله با میانگین(

 طول جمله

 های جمله()تعداد واژه
 شمارة جمله

8/4- 8/4  =8/21 - 87 87 8 

7/2-  =2/2  +8/4- 2/2  =8/21 - 29 29 2 

4/9 ( =8/1- + )7/2 8/1  =8/21 - 29 21 9 

2/8 ( =8/4- + )4/9 8/4  =8/21 - 87 87 4 

88- ( =8/2- +  )2/8- 8/2  =8/21 – 8/2 88 7 

8/7  =2/7  +88- 2/7  =8/21 - 27 27 7 

7/1  =2/7  +8/7- 2/7  =8/21 - 27 27 5 

4/5-  =(8/7-)  +7/1- 8/7  =8/21-84 84 8 

2/9  =2/4  +4/5- 2/4  =8/21 - 27 27 3 

1  =2/9  +2/9- 2/9  =8/21-24 24 81 

 8/21ها = میانگیا طول  مل  218های ده  مل  = مجموع واژه

 
 ها( منحنی توزیع طول جمله1نمودار )

هاای زباانی   کند و نیاز ب  نمودار دیگری دارد ک  عاادت ای را اثبات نمیها ب  تنهایی نکت امّا ت ییا کیوسا  طول  مل  

دهد؛ عاداتی ک  ب  صورت ناخودآگاه در سرتاسر اثر هر نویسنده ب  همراه عادات زباانی خودآگااه وی،    نویسنده را نشان

هاای زباانی اسا     تریا مشخّصا  های زیر از شناخت دهد. م موالً مشخّص های او، سبک وی را تشکی  میکال مانند تکی 

 کند:ک  عادات زبانی ناخودآگاه افراد را ت ییا می

 آغازیا(.های واک شوند )واژههایی ک  با واک  آغاز می. کاربرد واژه2های نقشی پُربسامد واژه . کاربرد8

هاای  هایی همچون انگلیسی، ب  عنوان یکی از متغیّرهای نشاان دهنادۀ عاادت   آغازیا ک  در زبانهای واک دربارۀ واژه 

شناساان فارسای م تقدناد    بیشتر دستورنویسان و نیز زبانزبانی نویسنده در تحلی  کیوسا  م رّفی شده اس ، باید گف  ک  

 ا ک  بر پایۀ ایا نظر، زبان فارسای  ازو   شود. از آنای با واک  آغاز نمیک  در زبان فارسی هیچ هجا و درنتیج  هیچ واژه

نظار کارد و   تغیّر صرفآغازیا اس ، ب  هنگا  العمال تحلی  کیوسا  بر متون فارسی، باید از ایا مهای فاقد واژۀ واک زبان

ب  منظور ت ییا رفتار زبانی نویسندۀ متا فارسی، تنها ب  شمارش واژگان پُربسامدی کا  پا  از ایاا خواهاد آماد، بسانده       

گیری پ  از انجاا  مکاتباات الکترونیکای محّمادیان باا فارینگادان، یکای از        (. ایا تصمیم818: 8983نمود )محمّدیان، 

آغاازیا در آن،  های زبان فارسای مبنای بار عاد  و اود واژۀ واکا       کیوسا ، و بیان ویژگی نظران و طرّاحان شیوۀصاحب

 (.ب  نظر وی انجا  شده اس  )همانمطا
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 مب( مرحلة دو

 8های نقشیگا  اوّل: شمارش واژه

 هایی کوتاه )یک یا دو یا س  و یا چهار حرفای( هساتند کا  شاام  ضامایر، اف اال کمکای، حاروف        های نقشی کلم واژه

( باا  33: 8983شاوند. محمّادیان )  ها )چ  نثار و چا  نظام( تکارار مای     باشند و ب  طور ناخودآگاه در نوشت اضاف  و ربط می

هاا، یاک یاا دو یاا سا  حرفای       های نقشی را کا  البتّا  هماۀ آن   ای، پُربسامدتریا واژهتحلی  یک متا فارسی ده هزار واژه

 هستند، چنیا ب  دس  داده اس :

 «بود ،اس  ،آن ،ایا ،تا ،در ،با ،ب  ،از ،را ،ک  ،وَ»

را از فهرسا  پُربساامدتریا   « باود »و « اسا  »ای، دو واژۀ ( باا تحلیا  متنای سای و پانج هازار واژه      22: 8985امّا استا ی )

 / 2115دهاد. مادبّر دبّااغ )   ماناده ترتیاب مای   های خاود را براسااس ده واژۀ بااقی   کند و تحلی های نقشی حذف می واژه

هاا  را بادان « چاون  ،بار  ،هر»آورد و در عوض، س  واژۀ را واژۀ نقشی ب  شمار نمی« بود»و « اس »( نیز دو واژۀ 877: 8987

کناد. یااحقّی و ایزانلاو    باشد، یک واژۀ نقشی  دا تلقّی میمی (از)را ک  مخفّفل  (زِ)ک  حرف اضافۀ افزاید. ضما آن می

را واژگاان نقشای    (ضمایر شخصای منفصا  )ماا، تاو، او، ...     چنیا( و ،  تبعب)و« چنان»( هم، کسرۀ اضاف  و 873: 8987)

ای ک  طرح آن در ایا  ایگاه ضرورت دارد آن اس  ک  چگون  ایا عادات زباانی با  تشاخیص نویساندۀ     دانند. نکت می

کناد؛ امّاا    ر مای ایا شیوه درس  کاا »بیان وی:  کنند؟ مورتون در ایا مورد شخصاً هیچ توضیحی ندارد. ب متا کمک می

او ک  ب  درستی ایا شیوه اعتقاد راس  دارد، م تقد اس  تحلیا  ماذکور همیشا  موفّا       (.87: 2114، اُلسُا) «دانم چرانمی

(. فارینگدان نیز م تقد اس  ایا شایوه موفّا  باوده و موفّا      28: 8985)استا ی،  کند، حتّی در مورد متون کوتاه عم  می

 27کناد کا  در زباان انگلیسای در     استثنایی بر آن پیدا شود. وی در توضیح ایا مطلب اشاره مای ک  خواهد بود؛ مگر ایا

همایا دلیا  چگاونگی توزیاع ایاا      کنایم. با    واژۀ پُربساامد را تکارار مای    82درصدل مواقع ب  هنگا  صحب  کردن، تنهاا  

 (.همانتواند کلید تشخیص نویسنده باشد )های پُربسامد می واژه

  بر متون انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، التینی، یونانی باستان و ... نیز العمال شده اس . امّا با تو ّا  با  حاذف    تحلی  کیوسا

آغازیا( در زبان فارسی، کارآمدی ایا شیوۀ آمااری در ایاا زباان، ماورد تردیاد قارار       های واک یک متغیّر )کاربرد واژه

هاای نقشای زیار،    ی ایاا روش در ایاا مرحلا ، تنهاا پُربساامدتریا واژه     گیرد. ب  هر روی، در مقالۀ حاضر، برای ا ارا می

 گردد:اساس کار واقع می

 ،چون ،تا ،در ،بر ،هر ،با ،ب  ،از )زِ( ،را ،ک  ،وَ»

 «کسرۀ اضاف  ،بود ،اس  ،آن ،ایا ،چنیا ،چنان

ساامد نقشای در هار  ملا ، با  ترتیاب       هاای پُرب ال راقیا، ت اداد واژه  تحف ای انتخاب شده از در ادامۀ تحلی  متا ده  مل 

 . 3و  8، 4، 81، 88، 5، 7، 7، 8، 7چنیا اس : 

  : انحراف میانگیاگا  دو

هاای ماتا( را با  دسا  آورده،     ها ) مع ک ، تقسیم بر ت داد  ملا  های پُربسامد نقشی، میانگیا آنپ  از شمارش واژه

کنیم. انحاراف میاانگیا یاا اخاتالف     ها محاسب  میا میانگیا آنهای پُربسامد نقشی هر  مل  را بسر  اختالف ت داد واژه
                                                                                                                                                                          
1. Function Words 
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 گون  اس :های پُربسامد نقشی با میانگیا در  ملۀ نخس  بدیات داد واژه

2/2-  =2/5 - 7 

 های پُربسامد نقشی : ت ییا کیوسا  واژهگا  سو

کنیم و  ادول و نماودار خطّای آن    فاده میدر گا  سوّ ، مانند مرحلۀ نخس ، برای ت ییا کیوسا ، از انحراف میانگیا است

   ها انجا  دادیم.کنیم. ایا دقیقاً مشاب  همان کاری اس  ک  در مرحلۀ پیشیا و برای ت ییا کیوسا  طول  مل را رسم می

 های پُربسامد نقشی( کیوسام واژه1جدول )

 میانگینهای پُربسامد نقشی با اختالف تعداد واژه های پُربسامد نقشیکیوسام واژه
های پُربسامد تعداد واژه

 نقشی
 شمارة جمله

2/2- 2/2  =2/5 - 7 7 8 

4/8  =8/1  +2/2- 8/1  =2/5 - 8 8 2 

7/9- ( =2/2- + )4/8- 2/2-  =2/5 - 7 7 9 

8/7- ( =2/2- + )7/9- 2/2-  =2/5 - 7 7 4 

7-  ( =2/1- + )8/7- 2/1  =2/5 - 5 5 7 

2/2  =8/9  +7- 8/9  =2/5 - 88 88 7 

7/1   =8/2  +2/2- 8/2  =2/5 -  81 81 5 

8/8-  =(2/9-)  +7/1 2/9  =2/5 - 4 4 8 

8/8-  =8/1  +7/2- 8/1  =2/5 - 8 8 3 

1  =8/8  +8/8- 8/8  =2/5 - 3 3 81 

 2/5های پُربسامد نقشی= میانگیا واژه 52های پُربسامد نقشی ده  مل = مجموع واژه

 
 های پُربسامد نقشیی توزیع واژه( منحن1نمودار )

 کنیم:( را با یکدیگر مقایس  می2( و )8های )اکنون منحنی

 
 های نقشیها و واژه( منحنی توزیع طول جمله3نمودار )
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 ها  باودن خطاوا در بیشاتر     پوشانی چندانی میان دو منحنی و ود ندارد؛ امّا موازی و همبینیم همطور ک  میهمان 

 7شاود. درباارۀ  ملاۀ شامارۀ     فاصلۀ محسوسی میان دو منحنی مشاهده می 8و  7های خورد. در  مل م میها ب  چش مل 

 تواند بود ک  افزودۀ کاتبان باشد:ای و ود دارد؛ چرا ک  بخشی از ایا  مل  داخ  کروش  اس  و میتوضیح منطقی

 «.نمودیاض[ میکرد، ]قلم بر صحا صفحۀ بال ر ، هر رسّامی ک  باد بر آب د ل  می»

را یاک واژۀ  « وارحباب»)ب  م نی مث  و مانند( در واژۀ « وار»نیز قاب  تأمّ  اس  و شاید بهتر بود ک  پسوند  8 ملۀ شمارۀ 

 نقشی ب  شمار آوریم و یا کسرۀ اضاف  را واژۀ نقشی محسوب نکنیم:

 «.  شد وار از اوّل دایره بود ؛ کمرِ تدویر  محکم نیفتاد، خطلّ مستطیحباب»

هاای پُربساامد ماتا زیار از     ال اراقیا را باا منحنای توزیاع واژه     تحف های متا برای در  بهتر موضوع، منحنی طول  مل 

 سنجیم:مقدّمۀ منثور سنایی غزنوی در آغاز حدیق  می

دیاد  و  ا  در مجد و سناء ایا کلمات نگاه کرد ، خود را ن  از آن مجد  سامی  روزی ما ک  مجدودبا آد  سنائی» 

ای دیاد  و نا   سام را ازیاا خرمنگااه      و در ایا خزین  مطال   کرد ؛ ن   ان را ازیا خزین  هزین  /ن  از آن سناء قسمی.

گفتم: ای دریغا ک  براقی ک  سخا پا  را با  عاالم    /کاهدان  انم در  وش آمد و  سمم در خروش. /کاه برگی یافتم.

و آفتابی ک   واهر غیب را با   اان نمایاد،  اان از آن نابیناا، مؤکّاد        8ک  ...ایاپا  رساند،  انم از آن پیاده اس ، گوا 

ا  از ب  ایا فکرت زحم  کارد و ایاا مالیخولیاا اساتیال آورد تاا چناان شاد  کا  از ایاا ساودا ساواد دیاده             /ک  ...ایا

رسید و ایا غمام با  نهایا ،    / چون ایا همم ب  غای  بداری ]پیش  کرد[.یاض صبحم سیاهسریدکاری بر دس  گرف  و ب

هاای  ای، چشامۀ حیاوان دل  ازیا بخشندۀ بخشاینده /خانۀ ما درآمد.همی نابیوسان مفرّج همی و مفرّح غمی از درِ دول 

او صافی و عرضاش    /نا  پدرش مسا ود. صف  ذاتش احمد، بختش هم اسمش هم /های پژمرده.ۀ ان   انمرده و روض

در آن د   /فا، آن م تقد ما داعی از ره صدق و آن مت هّد ما دوس  از سار حاذق ...  مصفّا، او مستوفی و مکرمتش مستو

چ  دانس  کی دل شمیدۀ رمیدۀ طبیده را ب  مرواریاد  چون مرا شکست  بست  و خست  دید، صدف مروارید بشکاف ، از آن

 (.92-9: 8989)سنایی غزنوی، « در توان یاف 

 شیهای پُربسامد نق( کیوسام واژه3جدول )

 شمارة جمله های پُربسامد نقشیتعداد واژه های پُربسامد نقشی با میانگیناختالف تعداد واژه های پُربسامد نقشیکیوسام واژه

2/2 2/2  =8/81- 89 89 8 

4/8 ( =8/1- + )2/2 8/1-  =8/81 - 81 81 2 

4/7 ( =8/7- + )4/8 8/7-  =8/81 - 4 4 9 

8/9  =2/3  +4/7- 2/3  =8/81 - 21 21 4 

7  =2/2  +8/9 2/2  =8/81 - 89 89 7 

2/5  =2/8  +7 2/8  =8/81 - 82 82 7 

4/7 ( =8/1- + )2/5 8/1-  =8/81 - 81 81 5 

4/2 ( =8/8- + )4/7 8/8-  =8/81 - 2 2 8 

2/2-  =2/1  +4/2- 2/1  =8/81 - 88 88 3 

1  =2/2  +2/2- 2/2  =8/81 - 89 89 81 

 8/81های پُربسامد نقشی= میانگیا واژه 818ی پُربسامد نقشی ده  مل = هامجموع واژه

                                                                                                                                                                          
 ی اس .. س  نقط  ب  منزلۀ حذف بخشی از متا اس  ک  ب  زبان عرب8
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 های پُربسامد نقشی( منحنی توزیع واژه1نمودار )

 افزاییم:ال راقیا را ب  نمودار فوق می تحف های  ا، منحنی طول  مل در ایا

 
 های نقشیها و واژه( منحنی توزیع طول جمله1نمودار )

یم آشفتگی خطوا دو منحنی نسب  ب  یکادیگر بسایار زیااد اسا  و در چناد  ملا ،  ها  حرکا          بینک  میچنان 

دهد ک  دو متا از یک نویسنده نیس  و ایا موضوع را باا مقایساۀ دو   خطوا کامالً مخالف یکدیگر اس . ایا، نشان می

ثاور سانایی را باا کیوساا  طاول      من هاای نقشای ماتا   توان دریاف . حال، اگار کیوساا  واژه  ( ب  خوبی می7( و )9نمودار )

 آید ک  تا حدود زیادی م نادار اس :های همان متا بسنجیم، منحنی زیر ب  دس  می  مل 

 
 های نقشیها و واژه( منحنی توزیع طول جمله1نمودار )

 االولیا ةکاربست روش کیوسام بر متن تذکر. 1

کنایم و در دو  را ب  طور تصادفی انتخااب مای  االولیا  ةتذکراصلی ای از بخش رای انجا  ایا کار، ابتدا یک متا ده  مل ب
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حاده و سا    هاا را در دو  ادولِ علای   کنایم و داده های پُربسامد نقشای را محاساب  مای   ها و واژهمرحل  کیوسا  طول  مل 

 اس : اهلل علی ( رحم )ذکر بایزید بسطامی  84، از باب االولیا ةتذکردهیم. متا برگزیدۀ منحنی نشان می

 نق  اس  ک  چون مادرش ب  دبیرستان فرستاد، چون ب  ساورۀ لقماان رساید و با  ایاا آیا  رساید: َْنِ اْشاکُرْ للای و         » 

گوید مرا خدم  کا و شکر گوی و مادر و پدر را خدم  کا و شاکر گاوی؛ اساتاد    (، خدای می84َللوَاللدَیْکَ )لقمان/ 

لوح بنهاد و گف : استاد، مرا دساتوری ده تاا با  خانا       /بر دلِ او کار کرد.بایزید ک  آن بشنید،  /گف .م نی ایا آی  می

ای مادر گف : یا طیفور، ب  چ  آمادی؟ مگار هدیّا     /استاد دستوری داد، بایزید ب  خان  آمد. /رو  و سخنی با مادر بگویم.

 /را ب  خادم  خاویش و خادم ل تاو.    فرماید ما گف : ن ، ک  ب  آیتی رسید  ک  ح  می /اند یا عذری افتاده اس ؟آورده

ما در دو خان  کدخدایی نتوانم کرد. ایا آی  بر  انِ ما آمده اس . یا از خدایم درخواه تاا هما  آنِ تاو باشام و یاا در      

مادر گف : ای پسر، تو را در کار خدای کرد  و ح ّ خویشتا ب  تاو بخشاید . بارو و     /کار خدایم کا تا هم  با وی باشم.

خاوابی و  کشاید و بای  گردیاد و ریاضا  مای   پ  بایزید از بسطا  برف  و سی سال در شا  و شامات می /.خدای را باش

و صدوسیزده پیر را خدم  کرد و از هم  فایده گرف  و از آن  مل  یکی صاادق باود؛ در    /گرسنگی دایم پیش گرف .

 (.841: 8951)عطّار نیشابوری، « پیش او نشست  بود.

 هاجمله ( کیوسام طول1جدول )

 هاکیوسام طول جمله
 انحراف میانگین

 )اختالف طول جمله با میانگین(

 طول جمله

 های جمله()تعداد واژه
 شمارة جمله

8/29 8/29  =3/28 -47 47 8 

2/88 ( =3/88- + )8/29  3/88-  =3/28 - 81 81 2 

9/5 ( =3/9- + )2/88 3/9-  =3/28 - 88 88 9 

7/5- ( =3/84- + )9/5 3/84-  =3/28 -5 5 4 

7/87- ( =3/5- + )7/5- 3/5-  =3/28 - 84 84 7 

4/88- ( =3/2- + )7/87- 3/2-  =3/28 - 83 83 7 

9/4-  =8/84  +4/88- 8/84  =3/28 - 97 97 5 

2/9-  =8/8  +9/4- 8/8  =3/28 - 29 29 8 

8/8-  =2/8  +2/9- 8/2  =3/28 - 24 24 3 

1  =8/8  +8/8- 8/8  =3/28 - 29 29 81 

 3/28ها = میانگیا طول  مل  283های ده  مل  = مجموع واژه

 
 ها( منحنی توزیع طول جمله1نمودار )
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 های پُربسامد نقشی( کیوسام واژه1جدول )

 رة جملهشما های پُربسامد نقشیتعداد واژه های پُربسامد نقشی با میانگیناختالف تعداد واژه های پُربسامد نقشیکیوسام واژه

81 81  =8 - 88 88 8 

7 = (4- )+ 81 4 –  =8- 4 4 2 

4 = (2- ) +7 2-  =8 - 7 7 9 

 9- = (5- ) +4  5-  =8 - 8 8 4 

 8- = (7- )+ 9- 7-  =8 - 9 9 7 

8-  =1  +8- 1  =8 - 8 8 7 

2-  =7  +8- 7  =8 - 84 84 5 

2-  =1  +2- 1  =8 - 8 8 8 

2-  =1  +2- 1  =8 - 8 8 3 

1  =2  +2- 2  =8 - 81 81 81 

 8های پُربسامد نقشی= میانگیا واژه 81های پُربسامد نقشی ده  مل = مجموع واژه

 
 های پُربسامد نقشی( منحنی توزیع واژه1نمودار )

 
 های نقشیها و واژه( منحنی توزیع طول جمله1نمودار )

هاای پُربساامد   هاا و کیوساا ِ واژه  گرِ کیوسا ِ طول  مل ک  نمایانشود ک  خطوا دو منحنی بدیا ترتیب مشاهده می 

: ذکار شای    53)بااب  االولیاا   ةتذکرباشد، تا اندازۀ زیادی با یکدیگر تطاب  دارند. حال، متنی را از بخش افزودۀ نقشی می

 کنیم:ابوالحسا خرقانی( انتخاب می

آن آسامان نامتنااهی، آن اعجوباۀ ربّاانی، آن قطاب وقا ،       تار از کاوه، آن آفتااب الهای،     آن بحر اندوه، آن راسا  » 

و قطاب اوتااد و ابادال عاالم و پادشااه اها  طریقا  و         /اهلل علی ، سلطان ساالطیا مشاای  باود.    رحم ابوالحسا خرقانی، 
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1 
 

دایم ب  دل در حضور و مشاهده و ب  تاا در خضاوعِ ریاضا  و مجاهاده      /حقیق  و متمکّا کوه صف  و مت یّا م رف .

و صاحب اسرار حقای  و عالی همّ  و بزرگ مرتب  و در حضرت آشناییِ عظایم داشا  و در گساتاخی کرّوفارّی      /.بود

یاارت دهساتان شادی با  سار ریاگ کا         نق  اس  ک  شی  بایزید هر سال یک نوب  با  ز  /داش  ک  صف  نتوان کرد.

مریدان از وی سؤال کردناد کا  شایخا،     چون بر خرقان گذر کردی ب  استادی و نف  برکشیدی، / ا قبور شهداس . آن

ماردی باود ناا  او علای و کنیا ل او       /شانو . گف : آری کا  ازیاا دیا ل دزدان باوی ماردی مای       /شنویم.ما هیچ بوی نمی

نق  اسا  کا  شای  در ابتادا دوازده      /ابوالحسا ب  س  در   از ما پیش بود. بار عیال کشد و کش  کند و درخ  نشاند.

و گفتای باار    /خفتا ب   ماع  بکردی و روی ب  خا  بایزید نهادی و ب  بسطا  آمدی و ب  استادی. سال در خرقان نماز

 (.759: 8951)عطّار نیشابوری، « ای، ابوالحسا را بوئی دهخدایا از آن خل   ک  بایزید را داده

نهاا  ادول و نماودار خطّای     در ایا مرحل  دیگر الز  نیس  ک  کیوسا ِ طول  ملۀ ایا متا را با  دسا  آوریام. بلکا  ت    

 رحمة )ذکر بایزیاد بساطامی    84های متا پیشیا از باب کنیم. سر  آن را با نمودار طول  مل های نقشی را رسم میواژه

 کنیم.اهلل علی ( مقایس  می

 های پُربسامد نقشی( کیوسام واژه1جدول )

 های پُربسامد نقشیتعداد واژه نقشی با میانگین های پُربسامداختالف تعداد واژه های پُربسامد نقشیکیوسام واژه
شمارة 

 جمله

2/7 2/7  =8/3 - 87 87 8 

5/4  =2/2  +2/7 2/2  =8/3 - 82 82 2 

7/7 ( =8/1- + )4/5 8/1-  =8/3 - 3 3 9 

8/5  =2/8  +7/7 2/8  =8/3 - 88 88 4 

3  =2/8  +8/5 2/8  =8/3 - 88 88 7 

2/7 ( =8/9- + )3 8/9-  =8/3 - 7 7 7 

4/1 ( =8/4- + )2/7 8/4-  =8/3 - 7 7 5 

7/1  =2/1  +4/1 2/1  =8/3 - 81 81 8 

8/9  =2/9  +7/1 2/9  =8/3 - 89 89 3 

1 ( =98/1- + )98/1 8/9-  =8/3 - 7 7 81 

 8/3های پُربسامد نقشی= میانگیا واژه 38های پُربسامد نقشی ده  مل = مجموع واژه

 
 های پُربسامد نقشیمنحنی توزیع واژه (11نمودار )

؛ و منحنای   5/ نماودار  االولیاا  ةتاذکر  841هاای صافحۀ   و در پایان ایا مرحل ، دو منحنی )منحنی توزیع طاول  ملا    
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کنیم تاا مقایساۀ آن دو   ( را در یک نمودار ب  صورت زیر رسم می81/ نمودار 759توزیع واژه های پُربسامد نقشی صفحۀ 

 آسان شود:

 
 های نقشیها و واژه( منحنی توزیع طول جمله11مودار )ن

 ه  حرک  خطوا منحنی اغلب، مخالف یکدیگر اس  و پ  از برخورد باا یکادیگر، از هام فاصالۀ محسوسای       

ر نیشاابوری نیسا  و باا و اود     ، عطّاا االولیاا  ةتاذکر دهاد کا  نویساندۀ بخاش افازودۀ      گیرند. ایا ب  خوبی نشان مای می

توان با  اثباات علمای و کمّای ایاا فرضای        آماری کیوسا  در زبان فارسی، می -در العمال شیوۀ تحلیلی های بسیار کاستی

 با منصور حلّاج در کتاب عطّار آمده، عطّار نیس .هایی ک  پ  از شرح حال حسیانام نزدیک شد ک  مؤلّفل زندگی

 نتیجه

آوری در آمااری کیوساا  با  طارز شاگف       -شیوۀ تحلیلای  نویسندگان ایا مقال  ضما تأیید نظر فارینگدان، م تقدند ک 

ای از ابهاا  فارو   در حالی اس  ک  هنوز کیفی  و چگونگی کارکرد ایا روش در هالا   زبان فارسی نیز کارآیی دارد. ایا

التی کا   ب  هر روی، با و ود مشاک «. دانم چراوکند؛ امّا نمیایا شیوه درس  کار می»رفت  اس  و ب  بیان شیوای مورتون: 

توان از آن برای تأیید یا ردلّ انتسااب یاک اثار با  یاک نویسانده       خورَد، میدر العمال ایا شیوه در زبان فارسی ب  چشم می

ای ی عطّاار از نویسانده  االولیاا  ةتاذکر ک  در همیا مقال ، ایا موضوع ب  اثبات رسید ک  بخش افازودۀ  استفاده کرد؛ چنان

چا   ها در متا مقال  اشاره شده اس . عاالوه بار آن  ، موان ی دیده شد ک  ب  برخی از آندیگر اس . در ا رای ایا تحقی 

ذکر شد، احتساب یا عد  احتساب ضمایر شخصی منفص  و اف ال کمکی محذوف )اس  و بود(، نیاز با  تأمّا  بیشاتری    

زبان فارسی مورد آزماایش قارار گیارد،     های نقشی ک  روایی ایا شیوه در اس  ک  با هر ت داد از واژهدارد. امّا نکت  ایا

سنجی متون ادبی، ب  مطال اات دانشاگاهی و    چند افزایش دقّ ل ایا روش در سبککارآیی آن ب  اثبات خواهد رسید؛ هر

 تحقیقات علمی بیشتری نیاز دارد.

 ها یادداشت

 توان ب  آثار زیر مرا    کرد:، بویژه میاالولیا ةبرای آگاهی بیشتر از زندگی و اندیشۀ عطّار و آشنایی با کتاب تذکر (8)

 .وت ریتر، تر مۀ عبّاس زریاب خویی(، اثر هلم8954دریای  ان ) -

 (، اثر بابک احمدی.8957االولیا )ة چهار گزارش از تذکر -

(، اقتبااس شاده   8931غر بارزی ) مهار و اصا  ، اثر رحماان مشاتاق  «االولیای عطّار ةمحتوا و ساختار در تذکر»ایا بخش از مقالۀ حاضر، از مقالۀ  (2)

 اس .

با  م نای  ماع     ”Cumulative sum“رود کا  مخفّاف اصاطالح    با  کاار مای    Qsum/Cusum“”در برابر اصطالح « کیوسا »واژۀ  (9)

 تصاعدی ) مع انباشتی یا مجموع تجمّ ی( اس .

 قی سود  س :های حاص  از تحلی  کیوسا  در تحلی  متون حقوتوان از یافت در موارد زیر می (4)
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ک  آیا نگاارش آن ناما  با     هایی مبنی بر ایناند، امّا پرسشهایی ک  با دستخطّ متوفّی نگاشت  شدهخصوص نام   های مربوا ب  خودکشی، بنام  -

 اختیار آن فرد بوده یا شخص دیگری فرد را مجبور ب  نگارش آن کرده اس ، مطرح باشد.

 ورزد.هم از ارتکاب ب  آن امتناع میتهای تلفنی ناشناس ک  در آن ماستم -

 کند.ها را انکار میهم آنها را ب  متهم منسوب دانس ؛ امّا متتوان آنس شواهد، میای ک  براسامکالمات تلفنی یا ضبط شده -

 (.35: 8983    اسناد، در مواردی ک  مؤلّفل تما  یا بخشی از یک سند ... مورد تردید باشد )محمّدیان،  -

 عمناب

 ، تهران: مرکز.االولیا ةچهار گزارش از تذکر ،8957، احمدی، بابک -

شناسـی ایـران   مجلّـة انجمـن زبـان   ، «شناسی قاانونی تشخیص مؤلّف متون ادبی و حقوقی: بحثی در زبان» ،8985 ،استا ی، اعظم -

 .87-98 :(8پیاپی ) 2 مارۀ، ش4، سال شناسی()زبان و زبان

 تهران: انتشارات ب ث . ،شناسی قرآنهجمل ،8977، بازرگان، مهدی -

، چااّ اوّل، تهاران: میارا     ، ب  کوشش علی صفری آق قل ا  العراقین )ختم الغرایب( تحفة ،8985با علی خاقانی شَروانی، بدی  -

 مکتوب.

 هـای پـووهش  ،(«االولیا ةاالولیا )بررسی و مقایسۀ بینامتنی بخش اوّل و دوّ  تذکر ةملحقات تذکر» ،8931 ،روضاتیان، سیّده مریم -

 .845 -854 :8 مارۀدورۀ پنجم، ش ،ادب عرفانی )گوهر گویا(

 ، تر مۀ عبّاس زریاب خویی، تهران: الهدی.دریای جان ،8954 ،ریتر، هلموت -

، تصاحیح محمّادتقی مادرّس رضاوی، تهاران:      حدیقة الحقیقه و رشیعةة الرییقةه، 8989 ،ایی غزنوی، ابوالمجد مجدودبا آد سن -

 شگاه تهران.دان

 .981 -977، 43و  48های ، شمارهمجلّة حقوقی دادگستری، تر مۀ اعظم استا ی، «شناسی قانونیزبان» ،8989 ،شای، را ر و -

 ، تهران: فردوس.شناسیکلیات سبک، 8952 ،شمیسا، سیروس -

 ، تهران: انتشارات دانشگاه پیا  نور.(1شناسی )سبک ،8957 ،شمیسا، سیروس -

، باا اساتفاده از نساخۀ نیکُلساون چااّ لیادن، باا مقدّماۀ علّاما  محمّاد قزوینای،            االولیا ةتذکر ،8951 ،نیشابوری، فریدالدّیاعطّار  -

 ویراستار: حسیا خلیلی، چاّ اوّل، تهران: منوچهری.

 ، مشهد: دانشگاه فردوسی.دستور زبان فارسی بر پایة نظریة گشتاری ،8953 ،الدّینی، مهدیةمشکو -

شناسی، اساتاد راهنماا:   نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ زبان، پایانبررسی کارایی تحلیل کیوسام در زبان فارسی ،8987 ،دیان، امیرحمّم -

 اعظم استا ی، دانشگاه فردوسی مشهد.

، «تشخیص سبک فردی نویسندگان براساس شیوۀ تحلیلی کیوسا  و بررسی کارآیی آن در زباان فارسای  » ،8983 ،محمّدیان، امیر -

 .83-882 :28 مارۀ، سال یازدهم، شنامهکاوش

نامة نقد )مجموعه مقاالت نخستین همایش ملّـی نظریـه و نقـد    ، «های مو ودسنجی و بررسی روشسبک» ،8931 ر،محمّدیان، امی -

 چاّ اوّل، تهران: نشر خانۀ کتاب.ب  کوشش محمود فتوحی، ، ادبی در ایران(

، «ال رب ب  شنفری با تکی  بر روش آمااری کیوساا    المی بررسی صح  انتساب قصیدۀ » ،8932صدقی،  و حامد خواه، اله مسیح -

 .877-832 :82 مارۀسال چهار ، دورۀ  دید، ش ،لسان مبین )پووهش ادب عربی(

دبیّات و علـوم  دانشکدة ا زبان و ادب فارسی، «االولیای عطّار ةمحتوا و ساختار در تذکر»، 8931برزی، و اصغر  مهر، رحمانمشتاق -

 .838 -221 :229 مارۀ، ش74، سال انسانی دانشگاه تبریز
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