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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   21شماره ، )1389( هميازدسال 

  

تشخيص سبك فردي نويسندگان بر اساس 
تحليلي كيوسام و بررسي كارآيي  ةشيو

  *آن در زبان فارسي
  

 **امير محمديان

 دانشجوي دكتري زبان شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد
   

   چكيده
شـود تـا    مـي حقوقي است كـه در آن سـعي    زبان شناسي هاي ، يكي از شاخهمؤلّفتشخيص 

كنـد   مـي هايي كه هر شـيوه ارائـه    به مالك توجه، با )فته تا حقوقياز متون ادبي گر(متن  ةنويسند
 ةصورت پذيرفته در اين زمينه، در حـوز  هاي از آنجا كه در زبان فارسي بيشتر تالش. مشخّص شود

منظـور   ينا ايرتر ب مطمئن هاي و از روش اند دهبو اي سبكي و سليقه هاي مالك ةمتون ادبي و بر پاي
. دور از انتظـار نيسـت   از آن استفاده نشده است، عدم قطعيت و اختالف نظر در مورد نتايج حاصل

ـ   ةحاضر پس از مرور اجمالي پيشين ةبر اين اساس، مقال تشـخيص   ةمطالعات انجام گرفتـه در زمين
موسوم به تحليل كيوسام پرداخته و با اعمال آن  اريآم، به معرفي يكي از رويكردهاي مطرحِ مؤلّف
  .كند ميمذكور را در اين زبان بررسي  ةاز متون نثر فارسي معاصر، كارآيي شيو اي بر پاره

  
  . ، تحليل كيوسام، جمع تصاعديمؤلّفزبان شناسي حقوقي، تشخيص : ها كليدواژه

  
  

مهمقد  
                                                            

  24/4/89 :تاريخ پذيرش نهايي      20/7/88:تاريخ دريافت مقاله *
 am_mohammadian@yahoo.com: نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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 توجـه از ديـر بـاز مـورد     ،ارتباطي بشر ترين ابزار به عنوان مهمترين و پيشرفته ،زبان
ناميـده   )Linguistics(زبان شناسـي  ،علميِ زبان ةبررسي و مطالع. انديشمندان بوده است

زبان شناس ممكن است به مباحـث   ةگوناگوني دارد و عالق هاي جنبه ،شود كه خود مي
... و  نقش زبان در اجتمـاع، چگـونگي فراگيـري آن    ،مختلفي نظير توصيف دستور زبان

مطالعات زبان شناختي به طرز چشـمگيري   ،اخير هاي خوشبختانه در دهه. معطوف شود
به سوي  ،پيشرفت كرده و به تدريج از سمت مباحث نظري و بيان مفاهيم عام و انتزاعي

مطالعات مربوط بـه تعامـل زبـان و    . ستا  هدايت شده اي مسايل كاربردي و ميان رشته
زبـان شـناختي اسـت كـه      هـاي  ين تغيير رويكرد در بررسـي ا ةمسايل حقوقي نيز زاييد

  .شوند ميشناخته  )Forensic Linguistics(امروزه تحت عنوان زبان شناسيِ حقوقي
در  )Jan Svartvik(يان سـوارتويك اصطالح زبان شناسي حقوقي نخستين بار توسط 

ان تيمـوتي جـ  شخصـي بـه نـام     هـاي  هنگامي كه به تحليـل اعتـراف نامـه    ،1968سال 
كه بـه خـاطر قتـل همسـر و فرزنـدش بـه دار مجـازات         ،)Timothy John Evanz(ايوانز

رفته رفته اين عقيده  ،بعد ها .(Olsson,2004:3) پديد آمد ،پرداخت ميآويخته شده بود 
توان از علم زبـان شناسـي در حـلّ     ميدر ميان برخي از صاحب نظران قوت گرفت كه 

 ،از آن زمـان . بهره جسـت  ،نوعي با زبان سر و كار دارنداز مسايل حقوقي كه به  اي پاره
ت دارنـد  زبان شناسي حقوقي چه از نظر تعداد افرادي كه در اين حوزه فعالي ،به تدريج

رشـد   ،انـد  و چه از لحاظ شمار زير شاخه هايي كه در بطـن آن شـكل گرفتـه و باليـده    
امروزه مواردي ... ": ست كهتا جايي كه در اين مورد بيان شده ا. چشمگيري داشته است

ـ  ،ارتبـاط وكيـل و موكّـل    ،عدم توازن قدرت در دادگا ههـا  ،نظير تشخيص صدا ت ماهي
در مـورد اتبـاع   (هها مكالمات در دادگا ةترجم ،تجاري هاي تقلّب در نام ،شهادت دروغ

مـدارك مكتـوب و    ةو نيز تشـخيص نويسـند  ...  ،تحليل مكالمات ضبط شده ،)خارجي
از جملـه مسـايل    ،)تهديد آميـز  هاي مثالً نامه(يا نادرستي متون منسوب  بررسي درستي

  ).365، ص1383 ،شاي( "... زبان شناسان حقوقي است  توجهمورد 
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  91    .... تشخيص سبك فردي نويسندگان

رود  ميزبان شناسي حقوقي به شمار  هاي يكي از زير شاخه ،مؤلّفمبحث تشخيص 
تي يـا  مـتن، و نيـز سـنجش درسـ     ةت نگارنـد تشخيص و تعيين هوي ،و هدف اصلي آن

 مؤلّفتشخيص  ةاساس كار در حوز. خاص است اي نادرستي متون منسوب به نويسنده
منحصـر بـه    عادتهـاي بر اين فرض استوار است كه هر نويسنده به هنگام كاربرد زبـان،  

در . شوند ميقابل تشخيصي در متن آشكار  هاي به شكل الگو ،عادتهافردي دارد كه اين 
 هـاي  متن و نيز با استفاده از مالك هاي به ويژگي توجهبا اين حوزه سعي بر آن است تا 

ضمن تطبيق نتايج حاصل از متن مورد تحليل با متـون   ،كند ميخاصي كه هر شيوه ارائه 
ـ  ،قبلي ةتحليل شد ت انتساب متن را به شخصي خاص مورد ارزيابي قرار داده و يا هوي

صـورت   هـاي  تـالش  ةرسد پيشين مير به نظ ،اگرچه. متني نامعلوم را معين كرد ةنويسند
بـا ايـن حـال،     ،بسيار پيش تر از پيدايش زبان شناسي حقوقي باشد ،گرفته در اين رشته

زبـان   هـاي  اين حوزه هنوز موفّق به تثبيت جايگاه خود به عنـوان يكـي از زيـر شـاخه    
ا آر ة، يا بر پايمؤلّفتشخيص  ةطرح شده در زمين هاي چرا كه شيوه. شناسي نشده است

عيني و زبان شناختي موجود در متن  هاي و ساليق فردي و بدون در نظر گرفتن ويژگي
ري متن اآم -ديگري كه عوامل زباني هاي و يا در مورد ميزان كارآيي شيوه اند قرار گرفته
گيرند، مبالغه شده و طرّاحان اين شيوه ها مدعي هستند كه رويكرد آنها بر  ميرا در نظر 

ـ هر نوع متن و د ه اثبـات ايـن ادعـا، نيازمنـد بررسـي و      ر هر زبان قابل اجراست كه البتّ
  .تحليل عملي است
 ةدر حـوز  ،مؤلّـف تشـخيص   ةانجام شده در زمينـ  هاي تالش ةعمد ،در زبان فارسي

جا از آن. ان بيني نويسنده بوده استسبكي و جه هاي رده بندي ةمتون ادبي و غالباً بر پاي
ـ    كليد ،كه دو معيار مزبور آرا و احتمـاالت   ةهاي زباني را ناديده گرفتـه و بيشـتر بـر پاي

و متون شده احتمال وجود اختالف نظر در مورد نتايج حاصل  ،شخصي محقّق استوارند
انتخـاب گـران    ،شود ميمنسوب دور از انتظار نيست و همان گونه كه در عمل مشاهده 

خـاص را ارائـه    اي نويسـنده متفاوتي از متون منتسب بـه   هاي متون ادبي فارسي، نسخه
  عينـي و   هـاي  بديهي است در صورتي كـه كـارآيي شـيوه هـايي كـه از متغيـر      . كنند مي
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و رفتارهاي زباني نويسنده را در نظـر   عادتهاجويند و  ميري درون متني بهره اآم -زباني
ه توان به راهكاري قابل اعتمـادتر در ايـن زمينـ    مي ،گيرند در زبان فارسي اثبات شود مي

متون ادبي اسـتفاده كـرد و    مؤلّفمطمئن تري براي تشخيص  هاي دست يافت، از شيوه
  .توان در تحليل متون حقوقي نيز از آنها كمك گرفت ميحتّي 

حاضر با در نظر گرفتن مسايل ذكر شده، سعي دارد پس از مـروري كوتـاه بـر     ةمقال
 هاي كارآيي يكي از شيوه ،با انتخاب نمونه هايي از متون فارسي ،مؤلّفتشخيص  ةپيشين

بـر  . است در زبان فارسي بررسي كند آماريمحاسبات  ةكه بر پاي را مطرح در اين زمينه
 Q-sum (Cusum) abbreviated form of cumulative( تحليـل كيوسـام   ةشـيو  ،اين اساس

sum(وع مذكور در هر زبان و بر هر ن ة، به اين دليل كه طرّاحان آن معتقد به كارآيي شيو
  .انتخابي مقاله، در ادامه مورد سنجش قرار خواهد گرفت ةبه عنوان شيو ،متن هستند
  پيشينه

نهايتاً بـه قـرن    مؤلّفبه نظر مي رسد نخستين تالش هاي مربوط به بحث تشخيص 
ت صـنعت چـاپ، آثـار    چون تا قبل از اين تاريخ، به دليـل محـدودي  . هجدهم باز گردد

و  )Descartes(دكـارت  فردگرايـي  ةديگر اين كه نظري مكتوب در دسترس همگان نبود و
تواند داراي عقايد شخصي و افكار منحصر به فرد باشد، هنوز  ميكه هر فرد  نگرشاين 

متون كتاب مقدس، يكي از  ةگردآورند ةترديد دربار. مورد پذيرش عموم واقع نشده بود
توسـط كشيشـي    1711است كه در سال  مؤلّفتشخيص  ةنخستين موارد مرتبط با حوز

متفاوتي كـه   هاي او معتقد بود كه نام. مطرح شده است )H. B. Witter(ويترآلماني به نام 
ايـن   ةدهنـد  ، احتماالً نشاناست  منظور گرديده خدادر نسخه هاي مختلف تورات براي 

. (Olsson, 2004:11) انـد  كه افراد مختلفي اين نسخه ها را گرد آوري كرده است مطلب
 ةمدعي شد كـه نويسـند   )James Wilmot(جيمز ويلموت، كشيشي به نام 1785 در سال

بيست سـال بعـد،    .بوده است بيكنواقعي نمايشنامه هاي منسوب به شكسپير، در واقع، 
بـا ايـن   . ، مجدداً همين نظر را اعـالم كـرد  )James Corton Cowell(جيمز كورتون كوول

ـ      حال به نظر مي رسد كـه آن دو بـراي ادعـاي      ةخـود شـاهد علمـي نداشـته و بـر پاي
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  93    .... تشخيص سبك فردي نويسندگان

تـوان گفـت كـه تـا آن زمـان،       ميدر مجموع، . اند چنين نظري را مطرح كرده ،اتحدسي
، رنگ و بوي علمـي بـه خـود    مؤلّفهنوز مسايل و ادعا هاي مربوط به بحث تشخيص 

مختلفـي بـراي تشـخيص     هاي قرن نوزدهم به بعد، شيوهدوم  ةاز نيم. است نگرفته بوده
مبتنـي بـر    هـاي  شـيوه : توان آنها را در دو گروه جـاي داد  ميمتن ارائه شده كه  ةدنويسن

  ي عينـي و قابـل   هـاي  ي كه بـر اسـاس معيـار   هاي و نيز شيوه اي مالحظات سبكي و سليقه
ــه تشــخيص   ــري ب ــدازه گي ــفان ــون منســوب   مؤلّ ــابي مت ــتن و ارزي ــيم ــد م   . پردازن

ات ظـ از جمله افرادي هستند كه مالح )Hänlein( هنالينو  )Mc Menamin( مك منامين
و ديگـر   بهـار بـه عـالوه افـرادي چـون     . اند دخيل دانسته مؤلّفسبكي را در تشخيص 

سـبكي پـيش    هـاي  متون ادبي فارسي، تحقيقات خود را بـر اسـاس مـالك    گزينشگران
مـتن   مؤلّـف عيني بـه تشـخيص    هاي كليد ةي كه بر پايهاي از طرف ديگر، روش. اند برده
اسـتفاده  ... ي درون متنـي ماننـد ميـانگين طـول واژه و جملـه و     هاي ند، از معيارپرداز مي
ري، اآمي است كه با استفاده از چند معيار هاي كي از روشي تحليل كيوسام ةشيو. كنند مي

قلمـداد شـده و    مؤلّـف تشـخيص   ةمطـرح در زمينـ   هـاي  كي از شيوهي امروزه به عنوان
به همـين دليـل در   . ر زبان و بر هر نوع متن هستندطراحان آن معتقد به كارآيي آن در ه

تحليلي كيوسـام پرداختـه و سـپس بـا اعمـال آن بـر        ةادامه به معرّفي روال كار در شيو
تعدادي از متون نثر ادبي فارسي معاصر به عنوان نمونه، كارآيي آن را در زبـان فارسـي   

  .خواهيم سنجيد
  

  تحليل كيوسام
، به سه قسـمت تقسـيم   مرحلهكه هر است شكيل شده از دو مرحله تكيوسام  تحليل

تعيين توزيع طول جمـالت، ابتـدا ميـانگين طـول      نخست به منظور ةدر مرحل. دشومي 
جمالت متن را از طريق تقسيم تعداد واژگـان موجـود بـر تعـداد جمـالت بـه دسـت        

 ةو در گـام سـوم از مرحلـ    ،هكـرد سپس تفاوت ميانگين هر جمله را محاسبه  ،آوريم مي
نخست، به جمع تصاعدي اعداد مربوط بـه تفـاوت بـا ميـانگين جمـالت بـا يكـديگر        
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در . كنـيم  ميرسم و آنها را به صورت منحني توزيع طول جمالت در نمودار  پردازيم مي
كه آغازين موجود در متن و ادوم، پس از تعيين تعداد واژگان پربسامد نقشي و و ةمرحل
آنهـا بـر   تعـداد   ر هر جمله از طريق تقسيم كـردن ميانگين حضور اين واژگان د ةمحاسب

تعداد جمالت، تفاوت با ميانگين هر جمله را از نظر دارا بودن تعداد واژگـان پربسـامد   
بعـد، بـه جمـع تصـاعدي ايـن اعـداد       دست آورده و در گـام  ه كه آغازين باو و 1نقشي
آگـاه نويسـنده بـر     نـاخود  زبانيِ هايپردازيم و ارقام حاصل را به عنوان منحني عادت مي

منحنـي  (، چنانچه دو منحني مذكور در نمـودار  كيوسامدر تحليل . كشيم ميروي نمودار 
بـر يكـديگر منطبـق    ) آگاه نويسنده ناخود يزبان هايتدتوزيع طول جمالت و منحني عا

و يـا   شـود  ميبوده و با يكديگر همخواني داشته باشند، متن مورد تحليل يكدست تلقي 
بـراي مثـال    .گيـرد  اي خاص مورد تأييـد قـرار مـي    د تحليل به نويسندهانتساب متن مور

  :به شكل زير خواهد بود )Lawrence(لورنسمتعلق به  ةمنحني حاصل از تحليل ده جمل
  

  
ـ  يزبان هايو عادت تتوزيع طول جمال هاي يتلفيق منحن :1نمودار  ه نويسنده، ب

  .نموداردر يك  ،لورنس ةجمله از نام دهدست آمده از تحليل 
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  95    .... تشخيص سبك فردي نويسندگان

  
ديگر به نمـودار بـاال افـزوده شـود، تطـابق ميـان دو        اي چنانچه متني از نويسنده اما

  :منحني از بين خواهد رفت

  
  :مختلف ةتحليل سه متن از دو نويسند :2 نمودار

  .لورنس نوشته شده توسط 1913 سال ةنام =1- 20
  .هاكسلي ةنام =45-21
  .لورنس نوشته شده توسط 1907 سال ةنام =46 -64
  

بـه  . نيز اسـتفاده كـرد   مؤلّفبه يك  توان براي بررسي متون منسوب مياز اين شيوه 
مـورد نظـر قـرار داده     ةميان متـوني از نويسـند   ،اين ترتيب كه متن منسوبِ مورد ترديد

مـورد نظـر    ةشود و در صورت همخواني دو منحنيِ نمودار، انتساب متن به نويسـند  مي
  . شود ميتأييد 
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بـه   "پشـتي  ةجـاد "مثال در نمودار زير، ادعاي انتساب داستاني كوتـاه بـا نـام    براي 
  :گيرد ميمورد بررسي قرار  لورنس

  
  :لورنسبه  "يپشت ةجاد"انتساب داستان كوتاه  درستي يا نادرستيبررسي  :3 نمودار

  .لورنس ةنام =20-1
  ."يپشت ةجاد" داستاناز يجمالت =40-21

  .لورنس ةنام =64-41 
طـول   يمربوط به جمع تصاعد ينمودار، منحن يبينيم، در دو سو ميگونه كه  همان

 يزبـان  هـاي عادت(واژگان پربسامد و واكه آغـازين   يجمع تصاعد يجمالت و نيز منحن
ـ   يكه در قسمت ميان بريكديگر انطباق داشته، حال آن) نويسنده از داسـتان   يكـه جمالت

. رود مياز بين  همخوانييده است، اين درج گرد نسرلومنسوب به  "يپشت ةجاد"كوتاه 
ايـن   ةبيان كنند) 21-40جمالت (نمودار  يور در قسمت ميانزبم هاي عدم تطابق منحني

مـتن  دو  ة، متفاوت از نويسند)يپشت ةجاد(جمالت اين بخش  ةمطلب است كه نويسند
، وسـام كييل لبر نتايج حاصل از تح در نتيجه، بنا. نمودار است يوسمورد تحليل در دو 

  (Farringdon,2005-b) .دانست لورنس هاي توان از نوشته ميداستان كوتاه مذكور را ن
ـ  ةمربـوط بـه حـوز    هاي از زمينه يدر بسيار كيوسامامروزه تحليل  ات از جملـه  ادبي
و  بررسـي هـا، گفتـار كودكـان،     ويرايش شـده، ترجمـه   هاي نسخه يتحليل متون، بررس
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به عالوه در تحليـل  . گيرد يره مورد استفاده قرار ميمتون ناشناس و غ ةتشخيص نويسند
ترين ممهسود جست كه  كيوسامحاصل از تحليل  هاي توان از يافته مي نيز يمتون حقوق

  :د ازنموارد كاربرد آن عبارت
ـ  يكه تمـام يـا بخشـ    اي اظهارات محتاطانه - نـده مـورد ترديـد و    نط خوااز آن توس

  .است  اعتراض واقع شده
كه تحت پيگرد بوده و دادگاه معتقد است كه  يخصوص شاهدانشهود، باظهارات  -

به جز شاهد مورد نظر  يط شخص يا اشخاص ديگراز اين اظهارات توس يتمام يا بخش
  .اند نوشته شده

نگاشـته   يكه با دسـتخط متـوفّ   يهاي خصوص نامه، بيمربوط به خودكش هاي نامه -
 ا شخصيار فرد بوده يا نگارش آن نامه به اختيآ ن كهيي مبني بر ايها پرسش اما ،اند شده

به عبارت ديگر آيـا مـورد   . است، مطرح باشند كردهديگري فرد را مجبور به نگارش آن 
  يا قتل است؟ يحاضر، خود كش

  .هم از ارتكاب به آن امتناع مي ورزدناشناس كه در آن متّ يتلفن هاي تماس -
هم تـوان آنهـا را بـه مـتّ     مـي س شـواهد،  كه براسا اي يا ضبط شده يمكالمات تلفن -

  .كند ميرا انكار  هاهم آنمتّ امامنسوب دانست 
شـخص   هـاي  از نوشـته  يبخـش هـاي   ،همكه متّ ، مشروط بر اينيادب هاي سرقت -
ـ    يدر مـوارد  ،اسـت  يبـديه . كـرده باشـد   رو نوشـت را عيناً  يديگر ، يكـه سـارق ادب

توانـد   مـي ن كيوساموشته باشد، تحليل سبك خود ن را به زبان و سرقت شده هاي انديشه
  .راهگشا باشد

ت نامـه  از يك سند ماننـد وصـي   يتمام يا بخش مؤلّفكه  يل اسناد، در مواردعج -
  .مورد ترديد باشد

نوشـته   مؤلّـف  ةدربار يهاي كه ترديد ي، در مواقعينسخه بردار رايت يا حقّي كپ -
وجـود   غيره و شنامه ها، ترانه ها، اشعاردارند نظير كتابها، نماي يباالي يكه سود ده يهاي

  .داشته باشد
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و در  كنـد  مـي و مقايسه عمل  محاسبهاساس  بر كيوسامتحليل  همانگونه كه گذشت
اثر و نيـز   ينويسنده، تعيين يكدست يو سبك فرد مؤلّفزبان انگليسي، در امر تشخيص 

را  كه اين شـيوه  است يعمد فارينگدن .ق بوده استموفّ مؤلّفبه  منسوب متون يبررس
عمـال  ان خلق و نوع آنهـا ا مبه ز توجه، بدون يو نوشتار يتوان بر انواع متون گفتار مي
اسـت كـه ايـن     دهيگرد يع، مدكيوسام ةاح شيونيز به عنوان طرّ مورتون . (b-2005)كرد

ـ در مورد  اماكند،  ميشيوه همواره درست عمل  بـه عـالوه او   . نـدارد  يآن نظـر  تكيفي
ـ    يحتّ ،است كه تحليل مذكور هميشه و در مورد هر نوع متنمعتقد  ق متـون كوتـاه موفّ

 كيوسـام كـه تحليـل    كند مياين نكته را بيان  فارينگدن .(Olsson,2004:16)د بوخواهد 
ـ   هاي زبان مي، در تمايعالوه بر زبان انگليس را  يو نتـايج مطلـوب   اسـت ق ديگر نيـز موفّ

 .يافت گـردد آن  ايبر ياستثناي يا و شود ن ثابتكه خالف آ مگر اين كردخواهد  عرضه
(2005-a) يـا   ينوشـتار (م خلق متن اكند كه به هنگ ميدر توضيح اين مطلب اشاره  يو

شـود و   مياستفاده  يپربسامد زبان انگليس ةواژ 12درصد مواقع، تنها از  25در ) يگفتار
تشخيص  يبرا ينوان كليدتواند به ع ميبسامد  توزيع اين واژگان پر ةاز اين رو، محاسب

هـاي   تحليـل  ةهر چند كه عمد. ر باشدفرد او، مؤثّه منحصر ب يزبان هايتادنويسنده و ع
ا ، انـد  بـوده متون انگليسي اساس بر  فارينگدنتوسط  انجام شده ايـن   ،او ةطبـق گفتـ   امـ

 جـام اننيـز  ... هاي ديگري مانند فرانسه، آلماني، التين، يوناني باسـتان و   ر زباندتحليل 
  ).همان( شده و نتايج مطلوبي را در برداشته است

 كيوسـام احـان و پيـروان تحليـل    يـك از طرّ  ، به نظر مي رسد كه هـيچ اين با وجود
اساس چـه منطقـي    كه چگونه و بر بيان كنندتوجيه مناسبي براي اين مطلب  اند نتوانسته
زبـاني   ايهـ جمـالت و عادت  هاي جمع تصـاعدي تفـاوت بـا ميـانگين طـول      تنها كليد
بسامد و  جمع تصاعدي تفاوت با ميانگين جمالت از نظر دارا بودن واژگان پر(نويسنده 

هـايي   به عالوه در زبـان . را مشخص سازند مؤلّفمي توانند سبك فردي ) واكه آغازين
  ت بـه چـه شـكل خواهـد بـود؟     ، وضـعي )ماننـد فارسـي  (واكه آغازين ندارنـد   ةكه واژ

 پر بايدبر زبان فارسي  كيوسامتقد است كه براي اعمال تحليل در اين مورد مع فارينگدن
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زبـاني نويسـنده    هـاي تا به عنوان كليدي براي تشـخيص عاد بسامد ترين واژگان زبان ر
  .(a-2005)مشخص نمود و براساس آن، تحليل را ادامه داد 

 1990موجـود، ايـن شـيوه از سـال      هاي و انتقاد پرسش ها با وجوددر هر صورت، 
به منظـور تحليـل نامـه هـاي      و اي در دادگاهها ه بر متون ادبي، به صورت گستردهعالو

هاي ناشناس، مكالمات ضبط  مربوط به خودكشي افراد، اعترافات، شهادت شهود، تلفن
  .(Lindskoog,1996) مورد استفاده قرار گرفته است  ...هاي ادبي و شده، سرقت

ـ    كيوسـام  اسـتفاده از تحليـل  كـه  به نظر مي رسـد  ن يچن اس در امـور خطيـر و حس
سي يوه بر زبان انگلين شيج حاصل از اعمال اين نكته باشد كه نتايگواهي بر ا دادگاهي،
هـا   ن زبانيني در اييب خطاي پايقابل اعتماد بوده و ضر ،گريد ةش شديآزما هاي و زبان
  .دارد

نثر فارسي معاصـر  با انتخاب شماري از متون ادبي  در ادامه ،مزبوربه نكات  توجهبا 
نها، قابليت و ميزان اعتماد پذيري نتايج حاصل از اين آ بر تحليلي كيوسام ةعمال شيوو ا

  .قرار خواهد گرفت بررسيزبان فارسي مورد  تحليل در
  

  :متون نثر ادبي فارسي معاصراز  اي اعمال تحليل كيوسام بر پاره
ه بـوده اسـت، پـر بسـامدترين     نگارنده با تحليل متني كه داراي حـدود ده هـزار واژ  

  :نقشي زبان فارسي را به صورت زير به دست آورده است هاي واژه
  و    كه    را    از    به    با    در    تا    اين    آن    است    بود

سـه   بسـامد، يـك، دو و   همانطوركه مشاهده مي شود، در زبان فارسي واژه هاي پـر 
بسامد متن محاسـبه   به عنوان واژگان پرباال واژگان  ،آيندهدر تحليل هاي . هستند حرفي

 بـا ايـن  . انجام خواهـد شـد   ر زبان فارسي بر اساس اين واژگاند كيوسامشده و تحليل 
  :اند ، موارد زير در نظر گرفته شدهباالحال در شمارش واژگان 
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كـه در   بسامد شـمرده مـي شـود، مگـر ايـن      پر ةدراكثر موارد به عنوان واژ "و "  -
هـا   و يـا ضـرب المثـل    ، اصطالحاتخاص، اعداد، سالها ميهاي مربوط به اسا صورت
  .باشد
بسامد مورد شمارش قرار مي گيـرد كـه    فقط هنگامي به عنوان واژه اي پر "در"  -

و بـه   "نرود /داخـل "بـه معنـاي     ها نباشـد و ثانيـاً   ضرب المثلاصطالحات و الً در او
/ در"اني ديگـري همچـون   معـ  اب "در" ةچرا كه گاهي واژ اي نقشي باشد، عبارتي واژه

ديگر بـه عنـوان    مواردگونه اين  گيرد و بديهي است در مينيز مورد استفاده قرار  "باب
  .بسامد مورد شمارش قرار نخواهد گرفت پر نقشي ةواژ

 "ست -"،  "خوب است"مثالً  "است"هاي مختلفي نظير به صورت "است"فعل  -
بسـامد   در شمارش واژگان پـر . شودظاهر مي  "خوبه"در "ه -"و يا   "خوبست" مانند

كـه بـه    رديـ گ مـي مورد شمارش قرار  "است"فقط صورتي از  ،الهمقهاي اين  درتحليل
هـا و   در ضـرب المثـل   "اسـت " هالبتّ( ظاهر شده باشد "است" يعني خود، كامل شكل

  ).هاي ثابت زباني مانند اصطالحات شمرده نخواهد شد صورت
به كار رفتـه باشـد، بـه عنـوان      "زن دو تا" اگر به عنوان واحد شمارش مثال "تا"  -
در مواردي كه به عنـوان حـرف ربـط اسـتفاده شـده       اما. دشوبسامد تلقي نمي  پر ةواژ

  .شود مياست، شمرده 
به صورت مسـتقل ظـاهر شـود، مـورد     مفعول و  ةبه عنوان نشانهنگامي كه  "را"  -

نخواهـد  محاسـبه  ... و  "تـرا  "،  "مـرا "هايي نظير  و در صورت شمارش قرار مي گيرد
  . شد

در ضـرب   بـه ايـن دليـل    موارد اين يك از هيچكه توضيح اين نكته ضروري است 
زبـاني   هاي گيرند كه اين صورت مينمورد شمارش قرار ، اعداد و اصطالحات المثل ها
  .كنند ميي فرديِ نويسنده تغيير نزبان هايو بر اساس عادت ندكاربران زبان ثابت ميبراي تما

مشكل ديگر، مربوط به شمارش واژگان واكه آغازين موجود در متن اسـت كـه بـه    
فـي معرّ كيوسامزباني نويسنده در تحليل  عادتهاي ةهاي نشان دهند رعنوان يكي از متغي 
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) 1364( ثمـره  ماننـد شناسـان فارسـي    زبـان دستور نويسان و نيز  بيشتر زيرا .ه استشد
و  شـود  مـي عتقدند كه در زبان فارسي هيچ هجا و در نتيجه هيچ واژه اي با واكه آغاز نم

و غيره كه ظاهراً  "او"، "اميد" ،"امروز"، "آسمان"، "اسب"ي در مورد واژگاني نظيرحتّ
  .در ابتداي اين واژگان قرار گرفته است/ /، واج اند شدهآغاز  كهبا وا

واكـه آغـازين    ةان فارسي جزو زبان هـاي فاقـد واژ  نظر، زب اين ةجا كه بر پاي از آن
عمال تحليـل  ، به هنگام اشود ميدر اين مقاله بر اين اساس عمل كه  دليل اينه و باست 
به منظـور تعيـين رفتـار زبـاني      و شدهنظر  ر صرفبر متون فارسي، از اين متغي كيوسام
 هذكـر گرديـد   از ايـن  پـيش بسامدي كه  ها به شمارش واژگان پرتنفارسي  متن ةنويسند
گيـري پـس از انجـام مكاتبـات الكترونيكـي بـا        ايـن تصـميم   .بسنده خواهد شد ،است

تحليلـي كيوسـام، و بيـان     ة، يكي از صاحب نظران و طراحان شـيو (a-2005) فارينگدن
واكه آغـازين در آن، مطـابق نظـر وي     ةزبان فارسي مبني بر عدم وجود واژ هاي ويژگي

  .انجام شده است
تحليلي كيوسـام   ةر نظر گرفتن اين موارد، در ادامه به منظور بررسي كارآيي شيوبا د

در زبان فارسي، ابتدا چند مورد از مواردي كه اين تحليل در تشخيص يكدستي مـتن در  
ي از نـا  هـاي  ق بوده است به عنـوان نمونـه ذكـر و بـه دنبـال آن نمونـه      زبان فارسي موفّ

 يلي كيوسام در تشخيص يكدسـتي مـتن بيـان شـده    تحل ةت شيوقيكارآمدي و عدم موفّ
بدين معني كه . بررسي خواهد شد ،سپس تأثير تغيير در ترتيب متون مورد تحليل. است

جـايي و تغييـر در تـوالي متـون      هكيوسام، جاب ةآيا در تحليل متون فارسي بر اساس شيو
ك مـتن  يـ  له ازپس از آن نيز چند جم ؟نهايي خواهد داشت ةمورد نظر، تأثيري در نتيج

 ةي از يـك نويسـند  هـاي  آن براي نگارنده نامعلوم بوده است همراه با جملـه  ةكه نويسند
تا بدين ترتيب كارآيي تحليل كيوسـام در انتسـاب متنـي     است شناخته شده تحليل شده

در نمودارهـاي  . خاص مورد ارزيـابي قـرار گيـرد    اي ناشناس يا مورد ترديد به نويسنده
ترتيب جمالت تحليل شده از چپ به راست، محـور   ةي نشان دهندپيش رو، محور افق
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موجـود در مـتن و   جمع تصاعدي واژگان پربسـامد  عموديِ سمت راست بيانگر ميزان 
 جمع تصاعدي تفاوت با ميـانگين طـول جمـالت   محور عمودي سمت چپ مربوط به 

  . متن خواهد بود
  

  :موارد تأييد كننده-الف
ـ موفّ ةرد نشـان دهنـد  در اين بخش دو نمونه از موا تحليلـي كيوسـام در    ةت شـيو قي

اي  بدين ترتيب كه ابتدا سه متن ده جملـه . شود ميتشخيص يكدستي متون فارسي ذكر 
توان در زير  ميتحليل شده كه نمودار حاصل از آن را  آل احمداز سه داستان مختلف از 

  :مشاهده كرد

  
  .ل احمدآاز آثار  )سي جمله( اي ل سه متن ده جملهيتحل : 4نمودار 

  .آل احمداثر  "الك صورتي"از داستان = 10-1  
  .آل احمداثر  "دزد زده"از داستان =  20-11
  .آل احمداثر  "الگمارك و الكموس"از داستان = 30-21
  

هـر سـه مـتن     ةشود در نمودار باال، از آن جـا كـه نويسـند    ميهمانگونه كه مشاهده 
طول جمـالت و جمـع    يجمع تصاعدوط به شخص واحدي بوده است، دو منحني مرب

بريكـديگر انطبـاق   زيـادي   تا حـد ) نويسنده يزبان عادتهاي(واژگان پربسامد  يتصاعد
  .است داشته
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  103    .... تشخيص سبك فردي نويسندگان

متفاوت بـه تحليـل    اي ديگر از نويسنده ةن در حالي است كه افزوده شدن ده جملاي 
  : باال، باعث بر هم خوردن اين انطباق شده است

  
ك يـ بـه همـراه    ل احمدآاز آثار ) سي جمله( اي ه متن ده جملهل سيتحل :5نمودار 
  .علوي هاي از نوشته اي متن ده جمله

  .ل احمدآاثر  "الك صورتي"از داستان = 1 -10 
  .ل احمدآاثر  "دزد زده"از داستان =  11 -20
  .ل احمدآاثر  "الگمارك و الكموس"از داستان =  30-21
  .علويثر ا "سرباز سربي"از داستان = 31 -40
  

از دو داسـتان   اي ديگر، تحليل بيست جملـه از دو مـتن ده جملـه    اي به عنوان نمونه
نموداري به شـكل زيـر بـه دسـت داده اسـت كـه در آن دو منحنـي بـر          علويمختلف 

  :دو متن است ةيكسان بودن نويسند ةيكديگر منطبق هستند و اين نشان دهند

  
  

  .علوي ن از آثارل بيست جمله از دو متيتحل : 6نمودار 
  .علوياثر  "شوبآدز"از داستان =   10-1
  .علوياثر  "مرد گيله "از داستان =  20-11
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به تحليل باال، همپوشـي   يترقّ گلي هاي حال آن كه با اضافه شدن ده جمله از نوشته

  :شود ميموجود ميان دو منحني، ديگر مشاهده ن

  
ك مـتن ده  يـ بـه همـراه    علـوي  ثـار ل بيست جمله از دو مـتن از آ يتحل : 7نمودار 

  .ترقي گلي هاي از نوشته اي جمله
  .علوياثر  "شوبآدز"از داستان = 10-1
  .ترقي گلياثر "بازي ناتمام"از داستان = 20-11
  .علوياثر  "مرد گيله "از داستان = 30-21
  
  :موارد نقض كننده -ب

ـ وفّم ةكه نشان دهند ،مشاهده شده در بخش پيشين هاي بر خالف نمونه ت تحليـل  قي
فـراوان ديگـري را نيـز     هـاي  كيوسام در تعيين يكدست بودن متون فارسي بودند، نمونه

توان يافت كه حاكي از نا كارآمدي تحليل مزبور در زبان فارسي هستند كه در ادامـه   مي
  .گردد ميدو نمونه ذكر 

از آثـار  تحليل اعمال شده بر بيست جمله از يـك مـتن    ةبراي مثال نمودار زير نتيج
  :است پيرزادزويا 

  
  .رزاديپزويا اثر  "ميكن ميعادت "ل بيست جمله ازداستان يتحل :8نمودار
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  105    .... تشخيص سبك فردي نويسندگان

  
بـاال بـه    ةجمـالت تحليـل شـد    ميشود، با وجود اين كه تما ميهمانطور كه مشاهده 

دو منحنـي در نمـودار اخـتالف چشـمگيري بـا       اما، اند يك نويسنده نوشته شده ةوسيل
  .يكديگر دارند

توان در مورد زير  ميديگر از موارد نقض تحليل كيوسام در زبان فارسي را  اي نهنمو
مختلف تحليل  ةاز دو نويسند اي در نمودار زير با اين كه دو متن ده جمله. مشاهده كرد

ي ميان دو منحني نمودار بـر  توجهبر خالف پيش بينيِ كيوسام، انطباق قابل  اما. اند شده
  :قرار است

  
  . تفاوتم ةز دو نويسندمختلف ا دو متنبيست جمله از ل يتحل : 9نمودار 

  .تيهدااثر  "بوف كور"از داستان =  10-1
  .علوياثر  "قرباني"از داستان =  20-11
  

از دو داسـتان مختلـف او    آل احمـد  هـاي  در تحليل زير نيز بيست جملـه از نوشـته  
مودار مربوط بـه آن، بـا وجـود    شود در ن ميهمانگونه كه مشاهده  اما، است  تحليل شده

جمالت، دو منحني با يكديگر همپوشي نداشته و ميـان آن دو   ميتما ةيكي بودن نويسند
  :خورد ميمحسوسي به چشم  ةفاصل

  
  .ل احمدآ ل بيست جمله از دو متن مختلف از آثاريتحل : 10نمودار 

  ."نوبر توت فرنگي"از داستان=  10-1
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  ."معرفتعكّاس با "از داستان=  20-11
  :بررسي تأثير تغيير در ترتيب متون مورد تحليل -پ

 هـاي  شود كه آيا در مـواردي كـه انطبـاق منحنـي     ميدر اين بخش، اين نكته بررسي 
جمالت مورد تحليل بـوده اسـت،    ةيكسان بودن نويسند ةموجود در نمودار، نشان دهند

ني منطبق بودن منحني هـا  نهايي يع ةتغييري در نتيج ،تغيير در ترتيب متون مورد تحليل
و سـپس دو مـتن از    آل احمـد بر يكديگر دارد؟ بر اين اساس در ادامه ابتدا دو مـتن از  

تحليل، مـورد بررسـي قـرار     ةجايي ترتيب متون در نتيج هتحليل شده و تأثير جاب علوي
  .گيرد مي

  :است تحليل شده آل احمددر نمودار زير دو متن مختلف از آثار 

  
  .ل احمدآ از آثار اي ل دو متن ده جملهيتحل  :11 رنمودا      

  ."مردم ةبچ "از داستان=  10-1
  ."سه تار"از داستان= 20-11

  
رسـد   مـي چنين به نظر . شود ميتطابق كامل مشاهده  ،در نمودار باال، ميان دو منحني

ه در آن چرا كه در نمودار زير ك. كه در مورد اين دو متن، تغيير در ترتيب، تأثيري ندارد
  :، همچنان تطابق ميان دو منحني برقرار استاند دو متن قبل جابجا شده

  

  
  .ل احمدآ ب دو متن نمودار قبل از آثارير در ترتييتغ : 12نمودار 
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  107    .... تشخيص سبك فردي نويسندگان

  ."سه تار"از داستان= 10-1
  ."مردم ةبچ "از داستان= 20-11

مورد تحليـل   شود كه ترتيب متون ميدر بسياري از موارد نيز مشاهده ، اين با وجود
بـراي مثـال در تحليـل     .ها بر يكديگر تـأثير دارد  در شكل نهايي نمودار و انطباق منحني

) علـوي از آثار  "شوبآدز"و ده جمله از داستان  "خائن"ده جمله از داستان (متون زير 
ي در انطبـاق يـا عـدم انطبـاق     تـوجه ترتيب قرار گرفتن آن دو در تحليـل، تـأثير قابـل    

  :ودار با يكديگر داردنم هاي منحني

  
  .علوياز آثار  اي ل دو متن ده جملهيتحل : 13نمودار 

  ."خائن"از داستان=  10-1
  ."شوبآدز"از داستان =  20-11
  

  
  .علويب دو متن نمودار قبل از آثار ير ترتييتغ : 14نمودار 

  ."شوبآدز"از داستان =  10-1
  ."خائن"از داستان =  20-11
  

تواند منجـر بـه نتـايج     ميبه اين كه ترتيب متون تحليل شده  جهتوبر اين اساس، با 
تحيلـي كيوسـام در زبـان     ةرسد كه نتايج حاصل از شـيو  ميمتفاوتي شود، چنين به نظر 

  .تواند چندان قابل اعتماد باشد ميفارسي ن
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  :بررسي كارآيي تحليل كيوسام در انتساب متن به يك نويسنده -ت
مورد  ،تحليلي كيوسام در تعيين نويسنده و انتساب متن ةت شيودر اين قسمت، قابلي

آن براي نگارنده نامعلوم بوده است  ةبدين منظور، متني كه نويسند. گيرد ميبررسي قرار 
ص شود كه آيا تحليل شده است تا مشخّ) علوي(خاص  ةهمراه با متوني از يك نويسند

جالب اين است كه  ةنكت. ا نهدو متن ديگر است ي ةمتن ناشناس، همان نويسند ةنويسند
دانست و گاهي نيز  علويبر اساس نتايج نمودارها، گاهي متن ناشناس را بايد متعلق به 

  :نادرست است علوياين انتساب متن به 

  
  .متن ناشناسك يبه همراه  علويل دو متن از آثار يتحل : 15نمودار 

  .علوياثر  "داماعروس هزار د"از داستان= 10-1
  .تن ناشناسم= 20-11
  .علوياثر  "رقص مرگ"از داستان= 30-21
  

شود با در نظر گرفتن نمودار باال، متن ناشناس بايد يكي از  ميهمانگونه كه مشاهده 
ا . اند باشد چرا كه در آن، دو منحني با يكديگر همپوشي داشته علوي هاي نوشته اگـر   امـ

كـامالً   اي ل قرار گيـرد نتيجـه  مورد تحلي علويديگري از  هاي همين متن ناشناس با متن
  :متفاوت به دست خواهد آمد

  
  .متن ناشناسبه همراه  علويل دو متن  از آثار يتحل : 16نمودار 
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  .علوياثر  "ره نچكاي"از داستان=  10-1
  .   متن ناشناس=  20-11
  .علوياثر  "ك زن خوشبختي"از داستان=   21 -29
  
باشد چـرا كـه    علويتواند  ميمتن ناشناس ن ةسندبه نمودار باال، اين بار نوي توجهبا 

  .دهستن بر اين مطلب شاهدينمودار،  هاي منطبق نبودن منحني
رسد كه نتايج حاصل از تحليل كيوسام بـراي   ميبا در نظر گرفتن نكات باال، به نظر 
  .تواند قابل اعتماد باشد ميتعيين انتساب متون فارسي نيز هميشه ن

  
  گيري نتيجه
تحليلي كيوسام در تشخيص و تعيـين   ةضر كه با هدف سنجش كارآيي شيوحا ةمقال
دهد كه نتايج به دست آمده از تحليـل   ميمتون فارسي نوشته شده است، نشان  ةنويسند

چـرا كـه   . تواند همواره درست و قابل استناد باشد ميمتون فارسي بر اساس اين شيوه ن
ي از هاي نمونه) ب، پ و ت(خش ها برخالف موارد ذكر شده در بخش الف، در ساير ب

  .است  تحليلي در زبان فارسي قابل مشاهده ةت اين شيوقيعدم موفّ
متـون   مؤلّـف بهتر بود كه به منظور ارزيـابي تحليـل كيوسـام در تشـخيص      هر چند

فارسي، عالوه بر متون ادبي، متوني از ديگر حوزه ها مانند متـون حقـوقي نيـز انتخـاب     
به دليل عـدم دسترسـي بـه متـون      اماين تحليل را بر آنها اعمال كرد، شدند تا بتوان ا مي

و امكـان پـذير نبـودن    انـد   هاي كساني كه دست بـه خودكشـي زده   از قبيل نامهحقوقي 
حاضر تنها به بررسي كارآيي تحليـل كيوسـام در    ةدر مقال ،استفاده از آنها براي نگارنده

همـان   ،ايـن  بـا وجـود  . ر بسنده شده استمتونِ نثر فارسي معاص مؤلّفتشخيص  ةزمين
مـذكوركافي بـه    ةتحليل اين دسته از متون به منظور ارزيابي شـيو  ،گونه كه مشاهده شد

چرا كه عدم كارآيي و غير قابل اتكا بودن نتايج حاصل از تحليـل كيوسـام   . رسد مينظر 
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در اين زبـان  متون ادبي منثور فارسي معاصر، گواهي بر ناكارآيي آن  مؤلّفدر تشخيص 
  .تواند باشد ميو در ساير حوزه ها نيز 

متون  مؤلّفص يقابل اعتماد براي تشخ يحاضر نتوانسته است راهكار ةاگر چه مقال
كـرد مطـرحِ   يك رويـ به عنـوان  ، كيوساملي يتحل ةويش بارهن يد و در ايفارسي ارائه نما

ن حـال بـه نظـر    ي، با اج مطلوبي در زبان فارسي به دست نداده استينتا ،رياآم -يزبان
و انتساب متون فارسـي و   مؤلّفص يتشخ ةنين در زممطمئّ ينبودن روش ةرسد مسأل مي

نـه بـه كـار    ين زميـ سبكي، موضوعي و نگرشـي را در ا  هاي ي كه مالكهاي وهيضعف ش
گـري  يد هـاي  سته است تالشين رو، شاياز ا. برند، همچنان به قوت خود باقي است مي

. راهكاري قابل اعتماد و رفع اين كاستي انجام شـود  ةارائ زمينهدر از سوي پژوهشگران 
ل كيوسـام بـر   يل براي اعمال تحليگر، به جز آنچه كه در اين تحليد هاي دياستفاده از كل

 مؤلّـف  ةزان استفاديمتون فارسي مورد استفاده قرار گرفته است، از قبيل در نظر گرفتن م
زبـاني نـاخود آگـاه     عادتهاين ييادبي براي تع هاي هز اضافيه ها و نيف ها، تشبياز توص

به عـالوه، از  . رديتواند مورد بررسي قرار گ مياست كه  ييشنهاد هايسنده، از جمله پينو
ع ادبـي ذكـر شـده در مـورد     يري صـنا يـ رسد چگونگي بـه كـار گ   يآن جا كه به نظر م

ع مذكور يلف از صناسندگان مختينو ةكسان نباشد، بررسي چگونگي استفاديافراد  ميتما
گونـه از   نيـ ق ايـ انجـام دق  ةهي اسـت الزمـ  يبد. شود يشنهاد ميمشابه، پ هاي در موقعيت

  .زباني مناسبي از متون متنوع فارسي خواهد بود ةكريها، دسترسي به پ پژوهش
دهاي يسي، بر اساس كلير انگليي نظيدر زبان ها مؤلّفص ي، از آن جا كه تشخضمناً

كـردي بـراي   يابي بـه رو ير شده است، امكان دسـت يحدودي امكان پذ تا آماريو  زباني
مشابه و نه لزوماً يكسان درون متني سـود   هاي متون فارسي كه از متغير مؤلّفص يتشخ
ز ضروري اسـت كـه   ين نكته نيدر نظر داشتن ا ،ن حاليبا ا. ستيد، دور از انتظار نيجو

ن مسـأله  يـ ر نبـودن ا ياز امكـان پـذ  نه، حاكي ين زميشتر در ايب هاي ممكن است بررسي
  .باشد
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نـه را در  ين زميـ شـتر در ا يب هاي كافي جهت پژوهش ةزين مقاله، انگيد آن كه ايبه ام
  .جاد كرده باشديمندان ا عالقه
  

  ها يادداشت
بررسـي و ارزيـابي   « ديان است بـا عنـوان  ة آقاي اميرمحماين مقاله برگرفته از پايان نام **

در به راهنمايي دكتر اعظم اسـتاجي  كه » متون فارسي مؤلّفدر تشخيص كارايي تحليل كيوسام 
  .دانشگاه فردوسي مشهد انجام شده است

 :ازبسامد در زبان انگليسي عبارتند  نقشي پر ةواژ Farringdon,2005-b( ،12( براساس - 1
the ,that ,of، it ,is ,in ,I ,he ,and ,a ,to ,was .  

  
  

  و مĤخذ منابع
  كتابها) الف

  .انتشارات فردوس ،تهران، دة داستان هايگز  ،)1374( ،جالل ،ل احمدآ -1
 ،تهـران ، ر نثـر فارسـي  خ تطـو يا تـار يـ سبك شناسي  ،)1370( ،محمد تقي بهار، -2

  .رير كبيانتشارات ام
 .نشر مركز ،تهران، ميكن عادت مي ،)1383( ،ايرزاد، زوپي -3

 .لوفرينتشارات نا ،تهران، گريي ديجا ،)1380( ،ي، گليترقّ -4

  .مركز نشر دانشگاهي ،تهران، آواشناسي زبان فارسي ،)1364(،  ...دايثمره،  -5
ـ    ة، زبان شناسي قـانوني، ترجمـ  )1383( ، .و. راجر ،شاي -6  ةاعظـم اسـتاجي، مجلّ

  .365-380:  48-49حقوقي دادگستري
 .انتشارات نگاه ،تهران، چمدان ،)الف -1381( ،علوي، بزرگ -7

 .انتشارات نگاه ،تهران، له مردگي ،)ب -1381( ،ـــــــــــــ -8

               .ريركبيسسة انتشارات امؤم ،تهران، بوف كور ،)1351( ،ت، صادقيهدا -9
  
  مقاالت) ب
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 انتشـارات  ،تهـران ، 4، شـمارة  داستانگاهنامة  ، همسفر،)بي تا( ،، فرشتهرگلپرو -1
 .9-13 ، صصغات اسالمييسازمان تبل حوزة هنري
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