بسم اهلل الرمحن الرحيم
بررسی ساختار خطبه  94م نهج البالغه در سايه ساختارگرايی تكوينی

چكيده:
مقاله حاضر با روش توصيفی ـ حتليلی ،خطبه 94م هنج البالغه را در سايه ساختارگرايی تكوينی بررسيده است .از اين
رو بعد از توضيح خمتصری درباره ساختارگرايی تكوينی لوسني گلدمن ،ساختارهای خمتلف منت خطبه شامل ساختار آوايی،
حنوی ،و معنايی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.
طی اين پژوهش مشخص گرديد مهه ساختارهای اين خطبه در حركتی مهسو در راستای وحدت كلی منت حول حمور
انديشه دينی توحيد به عنوان ساختار مركزی در حركتند و حتت تأثري آن شكل میگريند.
واژگان كليدی :نهج البالغه ،خطبه 94م ،ساختارگرايی تكوينی ،گلدمن.

1ـ مقدمه:
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آنچه در اين پژوهش مورد بررسی قرار گرفته با عنوان «زمينهمندی »1يا «ساختارگرايی »2در حافل علمی مطرح است.
ساختارگرايی از واژه «ساخت» از كلمه التني « »Structureبه معنای ساخنت و بنا كردن گرفته شده است.
در دستگاه زبان «ساختار» تنها منحصر به روابط بني واژهها نيست بلكه يك خصيصه جامع زبان است كه در متام
سطوح از ويژگیهای متايزدهنده بني آواها (در سطح آواشناسی و واجشناسی) گرفته تا عناصر معنايی و روابط بني مجلهای
بر زبان حاكم است (لطفیپور ساعدی.)95 ،1371 ،
يكی از اقسام ساختارگرايی ،ساختارگرايی تكوينی است و ادعای اصلی اين مكتب تأكيد بر تأثري پيشينه زمينههای
اجتماعی ،تارخيی ،و فرهنگی اديب (نويسنده يا شاعر) در شكلگريی جتربه ادبی وی است .و بر اين نظر متكی است
كه فرد بر جامعه تقدم دارد .ساختارگرايان وجود رابطه علی را ميان زمينههای پيشني و انتظارات و توقعات اديب و
جتربيات او ادعا میكنند و معتقدند جمموعهای از ساختهای اجتماعی كه خود قابل مشاهده نيستند در شكلگريی
پديدههای اجتماعی قابل مشاهده دخيل هستند .به روشنی به بيان ارتباط آثار ادبی و ساختار اجتماعی دخيل در آن می
پردازد .و در واقع يك اثر هنری و يا يك شاهكار ادبی در نقطه عالیترين شكل انسجام خاص آگاهی مجعی و فردی
است.
در اين چشمانداز مناسبات ميان اثر به راستی مهم و گروه اجتماعیای كه به مياجنی آفريننده اثر در وهله هنايی هنر
آفرين حقيقی است به مهني سياق مناسبات ميان عناصر و جمموعه اثر است (گلدمن.)319 ،1371 ،
در حقيقت خاستگاه ساختارگرايی تكوينی اين فرضيه است كه هر رفتار انسانی كوششی است برای دادن پاسخی
معنادار به وضعيتی خاص و از مهني رهنگذر گرايش به آن دارد تا تعادلی ميان فاعل عمل و موضوعی كه عمل بدان
مربوط می شود يعنی جهان پريامون آدمی برقرار كند (مهان.)316 ،
«هر جلوه ای ،كار آفريننده فردی آن است و انديشه و طرز احساس او را بيان می دارد ولی اين طرز تفكر و احساس
جدا از كارها ورفتارهای ساير آدميزادگان نيست وفقط از رهگذر روابط بني فردی آنها كه مهه حمتوا و غنای خود را بدان
می خبشند به وجود میآيد و درك می شود» (گلدمن.)100 ،1382 ،
هنج البالغه نيز به عنوان يك اثر ادبی از اين مسئله استثنا نيست و می توان آن را با اين نظريه جديد مورد بررسی و
كنكاش قرار داد .و مقاله حاضر بررسی يكی از خطبههای اين اثر ارزمشند را بر عهده گرفته است.
مقاله حاضر در پی آن است تا از رهگذر دريافت يا درك خطبه  94م هنج البالغه به عنوان يك ساختار كلی،
ساختار جهانبينی آن را تعيني كند و در پی فرآيند تشريح ،ارتباط اين ساختار را با ساختار اجتماعی گروهی كه حضرت
علی (ع) در آن میزيسته را تعيني منايد.
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سؤال اصلی حتقيق اين است كه :آيا حميط اجتماعی پريامون امام علی (ع) در بيان خطبههای ايشان كه در هنج
البالغه مجع آوری شده [و به طور خاص خطبه 94م] مؤثر بوده است؟ و كيفيت اين تأثري به چه صورت بوده است؟ و
آيا می توان اين ادعا را درباره كل هنج البالغه به اثبات رساند؟
روش مورد استفاده در مقاله توصيفی ـ حتليلی است كه بر يافتههای عقلی متكی است و نيز از روش كتاخبانهای نيز
استفاده شده است .برای نشان دادن مسئله مذكور از رهگذر دوگانگی قطع و وصل چهار سطح معنايی ،آوايی ،حنوی و
داللی منت را مورد بررسی قرار گرفته است.
اگر چه پژوهشها و بررسی های بسياری بر اين كتاب ارزمشند صورت گرفته ولی نكته قابل تأمل آن است كه با با آراء
و علوم جديد نيز می توان به منت هنج البالغه پرداخت و آن را مورد بررسی قرار داد كه از مجله اين علوم جديد
ساختارگرايی تكوينی است كه توسط گلدمن مطرح شد .در ادامه مقاله توضيحات الزم در خصوص اين نظريه داده شده
است.
از مجله كارهای حتقيقاتی كه پيشينه مقاله حاضر بوده مقاله «حتليل ساختار خطبه دوم هنج البالغه در سايه
ساختارگرايی تكوينی» از دكرت حسني چراغیوش ارائه شده مهايش ملی هنج البالغه و علوم انسانی در مهدان است .مقاله
حاضر به عنوان ادامه دهنده پژوهش مذكور خطبه 94م هنج البالغه را مورد كنكاش و بررسی قرار داده است.
2ـ ساختارگرايی تكوينی:
ساختارگرايی تكوينی با نام لوسني گلدمن مشهور است .وی در مقاله خود كه آغاز گر اين موضوع بود چنني ابراز
داشت كه عنصر اصلی آفرينش در اين واقعيت هنفته است كه ادبيات و فلسفه از دو ديدگاه متفاوت بيان يك جهانبينی
است و تدارك اين جهان بينی نه يك واقعيت فردی حمض بلكه واقعيتی اجتماعی است .در واقع وی به دنبال تعريفی برای
جهانبينی بود .جمموعه انديشهها آرزوها واحساساتی كه اعضای گروهی را به هم پيوند داده و آنها را در برابر گروه
ديگری قرار میدهد يكپارچگی هر اثر ارمجند بستگی به اين جهانبينی دارد ،چون اديب برجسته نابغهای است كه
میتواند با حداكثر آگاهی ممكن خود از خواستها و انديشههای گروهی كه درون آن زندگی میكند به جهانبينیاش
انسجام ببخشد .بنابراين بني كليت ساختار يك اثر و كليت ساختار ايدئولوژی و جهانبينی و مهچنني اوضاع اجتماعی
دورهای كه اثر در آن تكوين يافته همخوانی كامل وجود دارد و وظيفه اساسی منتقد در ساختگرايی تكوينی يافت و حتليل
اين همخوانی برای روشن ساخنت داللتهای اثر است (گلدمن12 ،1382 ،ـ .)13
به زبان ساده كشف و توضيح ارتباط ساختار اثر با ساختار جهانبينی اديب اساس شيوه گلدمن در ساختارگرايی
تكوينی است .هر چه ارتباط بني ساختار اثر ادبی و ساختار ايدئولوژی و جهانبينی و همچنني اوضاع اجتماعی حمكمتر
باشد و اين همخوانی در سطح باالتری باشد اعتبار هنری اثر بيشرت است ،به بيان كوتاه آن كه ولدمن به دنبال كشف
روابط ساختاری بني اثر ادبی ،جهانبينی و تاريخ است و اينكه چگونه وضعيت تارخيی يك گروه اجتماعی از طريق
جهانبينی گروه و اديب تبديل به ساختی ادبی می شود (مشيسا.)257 ،1381 ،
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نكته مهم ديگر در اين موضوع آن است كه اگر هر منت ادبی را يك نظام ( )systemبه معنای جمموعه عناصر به
هم وابسته و پيوسته در نظر بگريمي مفهوم ساخت می تواند در ارتباط با مفهوم نظام در نظر گرفته شود.
«ساختگرايی تكوينی لوسني گلدمن مسلماً يك ايدئولوژی ،يا يك جهان بينی را در بردارد كه بی ترديد جهانبينی
ماترياليس ديالكتيكی و تارخيی است اما بيش از هر چيز راهنمای روششناختی بررسی اثر است .ترديدی نيست كه در
مسري جامعهشناسی هنر ،ساختگرايی يا روانكاوی كار بررسی مهه جانبه اثر را به پايان منی رسانيم بلكه اندكی به آن
نزديك می شومي يا چارچوبی را كه اثر در آن جای میگريد مشخص میكنيم اما گامهای برداشته شده به هيچرو بیفايده
نيستند» (پوينده)55 ،1380 ،

ِ
جهان اثر معتقد
در حقيقت گلدمن به همخوانی ميان ساختارهای ذهنی گروههای اجتماعی و ساختارهای سازنده

بوده و در توجيه و دفاع اين مطلب كه آفريننده اثر ادبی نه فرد بلكه گروههای اجتماعی و طبقاتی هستند اينگونه تصريح
میكند كه  )1رابطه ضروری ميان زندگی اجتماعی و آفرينش ادبی ،به حمتوای اين دو خبش از واقعيت بشری مربوط
منیشود بلكه فقط ساختارهای ذهنی را در بر میگريد يعنی مقولههايی كه آگاهی جتربی گروه اجتماعی و جهان ختيلی
آفريده نويسنده را به طور همزمان به وجود میآورند )2 .همخوانی ميان ساختار آگاهی گروه اجتماعی و ساختار ِ
جهان
اثر كمابيش شديد و گاه ممكن است نوعی رابطه بی معنی ساده باشد (مهان.)58 ،
گلدمن بر اين باور است كه توضيحات روانكاوانه بر ادبيات از كاستیهای زيادی برخوردار بوده چرا كه هرگز كليت
آنها را توضيح منیدهد ولی ساختارگرای تكوينی ضمن پذيرش وجود روانشناسی فردی و منش شوق تغيري ناگزير بوده از
ساختارهای برآمده از منش ابرفردی حركت تارخيی جانبداری كند چرا كه بريون از اين ساختارها درك عينی هر امر فرهنگی
و اجتماعی به شيوه دقيق علمی حمال است (گلدمن.)86 ،1382 ،
دو مفهوم مهم نيز در ساختارگرايی تكوينی وجود دارد كه مناسبتهای دريافت «درك» و تشريح «توضيح» در
جامعهشناسی ادبيات يا ساختارگرايی تكوينی است .از نظر گلدمن برای بررسی يك اثر برجسته بايد آن را در دو كليت
واقعی و مكمل يعنی دريافت و تشريح بررسی منود.
بنا بر نظر وی پيشرفت هر پژوهش ساختاری ـ تكوينی مبتنی است بر معني كردن گروههای دادههای جتربیای كه
ساختارها و كليتهای نسبی را تشكيل میدهند و سپس بر گنجاندن اين ساختارهای نسبی به عنوان عناصر در
ساختارهای گسرتده تر ديگر و به مهني ترتيب تا آخر و البته مسلم است كه اين ساختارهای نسبی و گسرتده ماهيت
مشرتك دارند ،چنني روشی به ويژه اين امتياز دوگانه را دارد كه خنست جمموعه واقعيات انسانی را به شيوهای به هم پيوسته
در نظر میگريد و سپس در عني حال دريافتی و تشرحيی است ،زيرا كه توصيف يك ساختار معنادار فرآيند دريافت را به
وجود میآورد اما گنجاندن ساختار معنادار در يك ساختار گسرتدهتر فرايند تشريح است (گلدمن.)325 ،1371 ،
به عبارتی ديگر تشريح عبارت است از گنجاندن يك ساختار معنادار در ساختار گسرتدهتر كه ساختار خنست يكی
از عناصر سازنده آن است بنابراين دريافت و تشريح نه فقط يكديگر را نفی منیكنند بلكه در فرآيند عقالنی مكمل نيز
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نيستند ،و فرآيندی واحدند كه به دو چارچوب استنادی خمتلف مربوط میشوند در اين نظرگاه هر توصيف تكوينی دريافتی
يك ساختار در واقع تشريح ساختارهای جزئی سازنده آن است و بايد در حد امكان با توصيف ساختار گسرتدهتری كه
آن را به طور بی واسطه در بر گرفته تكميل شود (گلدمن.)320 ،1371 ،
وی برای روشن تر شدن موضوع مثالی ذكر میكند كه «به عنوان مثال اگر ساختار تراژيك انديشههای پاسكال و
تئاتر راسني را بررسی كردمي نوعی دريافت است ولی گنجاندن آنها در آيني ژانسنيسم افراطی اگر با توصيف ساختار
ژانسنيسم مهراه باشد نسبت به اين آيني يك شيوه دريافت است و حال آنكه نسبت به نوشتههای پاسكال و راسني
نوعی شيوه تشريح است» (مهان.)326 ،
جامعه شناسی ساختگرای تكوينی با برقراری ارتباط بني اثر و جامعه نه در سطح حمتوا بلكه ساختارها يعنی پيكره
اساساً به سوی وحدت اثر گام برمی دارد و اتفاقاً بيشرت هنگامی مؤثر است كه منسجمتر باشد و به طرز دقيقتر به
گرايشهای گروه اجتماعی ممتاز و جهانبينی ويژهای كه ساختار اثر را فراهم آورده است مربوط گردد (گلدمن،1382 ،
.)91
البته قابل ذكر است اين روش گلدمن خمالفانی نيز داشته است كه به نقد آثار وی مهت گماشتهاند مثالً يون پاسكادی
در مقاله خود با عنوان «ساختگرايی تكوينی و لوسني گلدمن» تأكيد گلدمن بر اثبات خصلت مجعی آفرينش هنری را
آسيبپذير ترين نقطه استدالل وی میداند اين گونه تصريح می كند كه «ما وجود نوعی همخوانی ميان ساختارهای ذهنی
گروههای اجتماعی و ساختارهای سازنده اثر را قبول دارمي اما فكر منی كنيم از چنني امری ضرورتاً اين نتيجه به دست آيد
كه اين همخوانی جامع تا ِ
درون اثر پيش رود بدين ترتيب تا حدی چنني به نظر میرسد كه نقش ختيل آفرينشگر و
خيالپردازی هنری به كلی حذف شده باشد و حقيقتاً با اين خطر روبرو هستيم كه به نگرشی مكانيكی از جرب باوری
اجتماعی برسيم» (پوينده.)57 ،1380،
3ـ متن خطبه 94م:
در اين خبش از مقاله با ارائه منت اين خطبه شريف ساختارهای موجود در آن را بيان داشتهامي .اين خطبه را در 4
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ُكلَّ َما َم َ
ف قَ َ
ِ
ٍ
ض ِل الْمع ِ
ِ
اد ِن َم ْنبِتاً َو
ض ْ
3ـ َحتَّى أَفْ َ
ت َك َر َامةُ اللَّه ُس ْب َحانَهُ َو تَـ َعالَى إِلَى ُم َح َّمد ( صلى اهلل عليه وآله ) فَأَ ْخ َر َجهُ م ْن أَفْ َ َ َ
ِ
الشجرةِ الَّتِي ص َدع ِم ْنـها أَنْبِياءه و انْـتج ِ
ِ
ِ
َع ِّز ْاْلَر ِ
ُس ِر َو
ب م ْنـ َها أ َُمنَاءَهُ ع ْتـ َرتُهُ َخ ْيـ ُر الْعتَ ِر َو أ ْ
أَ ُ َ
ُس َرتُهُ َخ ْيـ ُر ا ْْل َ
َ َ َ َ َُ َ َ َ َ
ومات َمغْ ِرساً م َن َّ َ َ
ٍ
ٍ
الشج ِر نَـبت ْ ِ
ال فَـهو إِمام م ِن اتَّـ َقى و ب ِ
ع ِط َو ٌ
ص َيرةُ َم ِن
س َق ْ
ت فِي َك َرم ل ََها فُـ ُرو ٌ
َش َج َرتُهُ َخ ْيـ ُر َّ َ ََ
َ َ
ال َو ثَ َم ٌر ََل يُـنَ ُ ُ َ َ ُ َ
ت في َح َرم َو بَ َ
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ِ
ِ
ِ
ص ُد َو ُسنَّتُهُ ُّ
اج ل ََم َع َ
ص ُل َو ُح ْك ُمهُ
الر ْش ُد َو َك َال ُمهُ الْ َف ْ
ورهُ َو َزنْ ٌد بَـ َر َق ل َْمعُهُ س َيرتُهُ الْ َق ْ
ض ْوُؤهُ َو ش َه ٌ
ْاهتَ َدى س َر ٌ
اب َسطَ َع نُ ُ
الر ُس ِل َو َه ْف َوةٍ َع ِن ال َْع َم ِل َو غَبَ َاوةٍ ِم َن ْاْل َُم ِم.
ال َْع ْد ُل أ َْر َسلَهُ َعلَى ِحي ِن فَـ ْتـ َرةٍ ِم َن ُّ
ِ
الس ِ
الم َو أَنْـتُ ْم فِي َدا ِر ُم ْستَـ ْعتَ ٍ
ب َعلَى َم َه ٍل َو
يق نَـ ْه ٌج يَ ْد ُعوا إِلى دا ِر َّ
4ـ ا ْع َملُوا َرح َم ُك ُم اللَّهُ َعلَى أَ ْع َالٍم بَـيِّـنَ ٍة فَالطَّ ِر ُ
شورةٌ و ْاْلَق َْالم جا ِريةٌ و ْاْلَب َدا ُن ِ
ال َم ْقبُولَةٌ.
وعةٌ َو ْاْلَ ْع َم ُ
فَـ َر ٍاغ َو ُّ
الص ُح ُ
ْس ُن ُمطْلَ َقةٌ َو التـ َّْوبَةُ َم ْس ُم َ
ُ َ َ َ ْ
َ
صح َ
ف َم ْن ُ َ َ
يحةٌ َو ْاْلَل ُ
4ـ تحليل ساختار متن خطبه:
قبل از حتليل منت اشاره به اين نكته ضروری است منت آن شبكهای است كه روابط اساسی موجود بني عناصر منت كه
به دنبال تعيني وحدت كلی منت هستند آن را اجياد میكنند و برای دستيابی به اين ساختار بايد از دوگانگیهای موجود
در منت سخن گفت و شايسته است اين دوگانگی بنيادين و كلی بوده و كل منت را در بر بگريد به حنوی كه مهه عناصر
تشكيل دهنده منت جايگاه خود را در اين دوگانگی داشته باشد و [يك حملل ساختگرايی] به دنبال كشف و شرح
دوگانگی حاكم بر خطبه بوده كه از قطع و وصل شكل يافته است .و تناقض در اين دوگانگی سيطره دارد كه در متام
سطوح آوايی ،معنايی ،و حنوی قابل مشاهده است (چراغیوش.)2459 ،1390 ،
خطبه حاضر در واقع جمموعه درهم تنيدهای است كه كل روابط موجود بني عناصر منت در آن ،در سايه دوگانگی
قطع و وصل به دنبال اجياد شبكهای هستند كه اين شبكه درهم تنيده در جای جای منت بيانگر چند مفهوم ومعنی
است .روند بيان اين مفاهيم يك روند تدرجيی رو به رشد بوده كه از بيان صفات اهلی آغاز شده و بعد به بيان توصيف
انبيای اهلی می رسد و از پيامرب و اهل بيت ايشان (ع) سخن به ميان آمده و سپس پند وموعظههايی برای مردم مطرح
می شود.
نگاه ژرف به منت خطبه اين مطلب را برای ما روشن می سازد كه ساختارهای كوچكی كه در اين منت يافت میشوند
در حركتی پويا با هم در جهت شكلگريی وحدت كلی منت به پيش می روند و مهه آنها حول يك حمور يا ساختار
مركزی يا مهان جهانبينی منت كه انديشهای دينی است شكل می گريند و در واقع ساختار جهانبينی گروه اطراف امام
(ع) بر منت اثرگذار بوده است ،و آن بزرگوار به عنوان مبدع اثر ،جهان بينی گروه خود را كشف كرده و آن را در قالب
اثری ادبی به آگاهی مجعی گروه خويش افزوده است.
در واقع خطبه با يك مقدمه آغاز شده است ،مقدمهای كه به برخی صفات اهلی اشاره دارد .محد و ثنای اهلی بر
اتصال (وصل) و ارتباط عميق با خداوند متعال داللت دارد خداوندی كه مهتهای بلند به او نرسيده (قطع) و افكار تيز
نيز به او دست منی يابد (قطع) ،اول است و در آغاز وجود داشته ،گويا مبدأ و اصل هر چيزی است (وصل) ،و هنايت
ندارد (وصل) ،مهانگونه كه آخر و هنايتی برای او نيست (وصل).
ارتباط خداوند متعال با بندگان از طريق فرستادن انبيای عظام ادامه يافته (وصل) پيامربان بزرگواری كه خداوند ايشان را
در هبرتين وديعتگاه به امانت سپرد (وصل) و در نيكوترين جايگاه قرار داد (وصل) و از اصالب مردان بزرگوار به رحمهای
6

زنان پاك منتقل شدند (وصل) .و هر گاه يكی از آنها از دنيا رفت (قطع) يكی ديگر به پا خاست (وصل) .و در واقع
اين ارتباط بني آفريدگار هستی و بندگان هيچ گاه قطع نشده است .تا اين كه كرامت خداوندی [ كه مهيشه شامل حال
بندگان است] (وصل) حضرت حممد (ص) را از برترين معدنها بريون آورد [و وسيله ارتباط خداوند و بندگان گشت]
(وصل) [و بعد از ايشان] عرتت وی هبرتين عرتت و دودمانش هبرتين دودمان هستند (وصل) [چه اين عبارات بر ارتباط
خداوند و بندگان از طريق امامان بزرگوار بعد از رسول اكرم (ص) اشاره دارد كه در واقع ادامه دهنده راه ارتباطی هستند].
او پيشوای كسی است كه تقوا پيشه كند (وصل) و چراغی است كه روشنايی اش تابيده (وصل) ،و ستارهای است كه
نورش درخشيده (وصل) و آتشگريهای است كه شعلهاش زبانه كشيده (وصل) .شيوهاش ميانه روی ،سنتش رشد ،و
سخنش جدا كننده حق از باطل و حكمش عدل حمض است (وصل) [چه اين صفات مهه ويژگیها و خصال پسنديدهای
است كه آن بزرگوار متخلق به آنها بوده و با اين اخالق نيكو مردم را به سوی خداوند فرا خوانده و راه ارتباطی بني
خداوند و بندگان را مهوار منوده است].
خداوند او را زمانی فرستاد (وصل) كه پيامربان نبودند (قطع) و مردم به خطا رفته بودند (قطع) و امتها در جهالت
به سر می بردند (قطع).
در پايان خطبه نيز حضرت پندها و نصيحتهايی به مردم داشته و آنها را به راه روشن و شيوه صحيح فرا میخواند
(وصل) ،راه و مسريی كه پيوند بني خدا و مردم را برقرار می سازد و پل ارتباطی ايشان حمسوب می شود.
در هر يك از ساختارهای موجود در منت شاهد حموريت مركزی يا ساختار مركزی منت هستيم كه بر احتاد كلی
ساختارهای منت داللت دارد.
4ـ 1ـ بررسی ميزان هماهنگی ساختارها با ساختار كلی متن:
بعد از كشف نظام ساختاری منت الزم است مهاهنگیهای آوايی ،حنوی و داللی در درون ساختارها و سپس مهاهنگی
آنها با يكديگر تشريح شود تا به ارزش زيبايی شناختی منت و وحدت كلی آن دست يابيم ،چراكه وجود مهاهنگی بني
عناصر تشكيل دهنده منت ادبی (شعر ،خطبه ،و )..از عناصر اساسی و سبب پيوند و عامل وحدت اجزاست؛ چه در
گرايشهای جديد زبانشناسی از قبيل سخنكاوی 1واحد ارتباط را منت می دانند نه مجله .و به بافت متنی می پردازند كه
مراد بررسی يك عنصر زبانی در چهارچوب منت و بيان ميزان تأثري مجالت ما قبل و ما بعد آن عنصر در تبلور نقش و
معنای آن است (لطفیپور ساعدی)30 ،1371 ،
و در اين جا الزم است توضيحاتی در مورد مهاهنگی و امهيت آن در آثار ادبی داده شود .امهيت مهاهنگی تا بدان
حد است كه گفتهاند« :هنر ،تالش برای يافنت مهاهنگی است» (امحدی ،)213 ،1380 ،اين موضوع از زمانهای
بسيار دور مورد توجه بوده است .ارسطو مهاهنگی را عامل وحدت و يكی از اوصاف امر زيبا می داند (زرين كوب،
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 .)104 ،1375و بنابر گفته درايدن« 1شاعر به انسان و طبيعت به عنوان موجوداتی مینگرد كه اساساً با يكديگر
مهاهنگی دارند و به فكر انسان به عنوان چيزی نظر میكند كه طبيعتاً منعكس كننده زيباترين و جالب توجهترين خصائص
طبيعت است» (ديچز )162 ،1373 ،بنابراين به مهان اندازه كه مهاهنگی و تناسب در طبيعت زيباست در طبيعت
خملوق ذهن شاعر نيز زيبا و يا موجب زيبايی است ( .)161البته مراد از شاعر میتواند انسان اديب (شاعر يا نويسنده)
باشد.


ساختار آوايی:

حنوه بررسی اين ساختار در سايه مهان دوگانگی قطع و وصل بر اساس ميزان ارتباط يا عدم ارتباط فاصلههای مجلهها
با يكديگر صورت می گريد ،حال چه اين ارتباط در حروف آخر كلمات باشد چه در وزن يا هر دو.
كلمات
اهلِممِ ،
الف َنت
َ

اشتراك يا افتراق در
وزن

اشتراك يا افتراق در
حرف آخر

وصل

كلمات
فينتهي،

قطع

فينقضي

اشتراك يا افتراق در
وزن
وصل

اشتراك يا افتراق در
حرف آخر
وصل

بسامد قطع و وصل در ساختار آوايی مشاره  1نشانگر  1مورد قطع و  3مورد وصل است ،و برتری وصل بر قطع را
نشان میدهد .و در مورد دو واژه «فنت» و «مهم» اگر چه در حرف آخر اختالف دارند ولی دو حرف مميم» و«نون» از
حروف قريب املخرج بوده و به نوعی صنعت ترصيع در اين عبارت اجياد شده است.
كلمات

اشتراك يا افتراق
در وزن
وصل

مستودع ،مستقر

اشتراك يا افتراق در
حرف آخر
قطع

كلمات
سلف ،خلف

اشتراك يا افتراق در
وزن
وصل

اشتراك يا افتراق در
حرف آخر
وصل

بسامد قطع و وصل در اين ساختار بر برتری وصل بر قطع داللت دارد.

كلمات

اشتراك يا افتراق در
وزن

اشتراك يا افتراق در
حرف آخر

كلمات

اشتراك يا افتراق در
وزن

اشتراك يا افتراق در
حرف آخر

منبتا ،مغرسا

وصل

قطع

أنبياءه ،أمناءه

قطع

وصل

العِرت،األسر،الشجر

وصل

وصل

حرم ،كرم

وصل

وصل
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طوال،ال ينال
ضوءه ،نوره،
ملعه
الفصل،
العدل

قطع

وصل

وصل

قطع

وصل

وصل

اتقی،اهتدی
القصد،
الرشد
الرسل،األمم

وصل

قطع

وصل

وصل

قطع

وصل

در اين ساختار نيز وصل پريوز عرصه چالش دوگانگی قطع و وصل است چه از 20مورد  14مورد آن به وصل
اختصاص يافته است.
اشتراك يا افتراق در

كلمات

وزن

منشورة،
جارية
صحيحة،
مطلقة

اشتراك يا افتراق

كلمات

در حرف آخر

قطع

قطع

قطع

قطع

مسموعة،
مقبولة
___

اشتراك يا افتراق در
وزن

اشتراك يا افتراق در
حرف آخر

وصل

قطع

___

___

در ساختار اخري قطع بر وصل غلبه يافته و از  6مورد  5مورد را به خود اختصاص داده است.
با بررسی آوايی ساختارها مشخص گرديد اگر چه در ساختار اخري غلبه قطع بر وصل صورت گرفت ولی در جمموع

تعداد موارد وصل بسيار بيشرت از موارد قطع است كه اين امر خود بر وحدت ساختارها و حركت آنها در جهت تشكيل
كل منت است.


ساختار نحوی:

در حتليل ساختار حنوی در سايه دوگانگی وصل و قطع بر اساس مباحث مطرح درباره حذف و اضافه در عرصه
تغيريات تركيبی (حنوی) پرداختهامي .در حقيقت حذف و اضافه مهان غياب و حضور است .در اين مبحث از موضوعات
علم معانی هبره گرفته میشود.
در ساختار اول بعد از دو موصول [الذي] صله آنها ذكر شده است و مجالت بعدی با عطف با مجله صله ارتباط
يافتهاند و از آنجا كه صله در واقع مكمل معنای موصول است و موصول بدون آن معنا منی يابد اين مسئله بر نوعی
احتاد بني آنها داللت دارد و اين احتاد بيانگر ارتباط و وصل بني آنهاست.
اگر در هر يك از ساختارها فصل و وصل مد نظر علم معانی را در حمور مهنشينی مورد توجه قرار گريد مشاهده می
شود كه وصل با بسامد بسيار بااليی بر فصل غلبه دارد كه اين امر نيز در راستای مهاهنگی با نظام ساختاری منت است.
در انسجام دستوری خطبه شاهد ارجاع هستيم كه مقصود از ارجاع بهكارگريی ضمري در منت است كه با اجياد ارتباط
بني مجالت يك منت باعث انسجام متنی آنها می گردد؛ چه جمموعه روابط بنيمجلهای را كه در واقع آفريننده منت است
انسجام متنی می نامند هاليدی و حسن انسجام متنی را اينگونه تعريف كردهاند« :يك مفهوم معنايی است كه به روابط
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معنايی موجود در منت اشاره می كند و آن را به عنوان يك منت مشخص می كند» (لطفی پورساعدی )110 ،1371 ،به
نظر آنان انسجام متنی موقعی برقرار می شود كه تعبري و تفسري عنصری در منت وابسته به عنصر ديگر باشد يعنی يك
عنصر عنصر ديگری را پيش فرض خود قرار داده بدون مراجعه به آن فهميده نشود (مهان).
در عبارات متوالی «عرتته خري العرت و أسرته خري األسر و شجرته خري الشجر» ضمري به رسول مكرم اسالم (ص) باز
میگردد و به نوعی وصل بني اين عبارات وجود دارد.
و نيز عبارات «سراج ملع ضؤءه» خرب برای مبتدای حمذوفی است كه اشاره به رسول خدا (ص) دارد و مجالت بعدی
نيز با عطف به آن ربط داده شدهاند و مهه آنها بر وصل داللت دارند.
از سوی ديگر شاهد توازن حنوی در خطبه هستيم بدين معنا كه ساختهای حنوی در خطبه تكرار شدهاند و در
برخی موارد با توازن آوايی مهراه شده و بر زيبايی سخن افزوده است مانند منونههای زير كه در هر يك از يك نوع ساخت
حنوی استفاده شده است:
ِ
ْمهُ الْ َع ْد ُل = (مبتدا  +مضاف اليه «ضمري»  +خرب)
ص ُد َو ُسنَّتُهُ ُّ
الر ْش ُد َو َك َال ُمهُ الْ َف ْ
س َريتُهُ الْ َق ْ
ص ُل َو ُحك ُ
ِ
ِ
َّج ِر = (مبتدا  +مضاف اليه «ضمري»  +خرب «خري»  +مضاف
ع ْ َرتتُهُ َخ ْ ُري الْع َِرت َو أ ْ
ُس ِر َو َش َجَرتُهُ َخ ْ ُري الش َ
ُسَرتُهُ َخ ْريُ ْاأل َ

اليه)

فَأَخرجه ِمن أَفْض ِل الْمع ِاد ِن مْنبِتاً و أَعِّز ْاألَروم ِ
ات َم ْغ ِرساً = (افعل تفضيلی  +مضاف إليه  +متييز)
َْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ

نكته ديگری كه در ارتباط معنايی مجالت با يكديگر به چشم میخورد ارتباط سببی است كه رويداد يك فعل با

رويداد مجله ديگر ارتباط سببی داشته باشد كه خود می تواند شامل روابط علت ،نتيجه ،هدف و شرط باشد (اخالقی،
 .)95 ،1376در فراز آخر خطبه كه حضرت مردم را به عمل نيك دعوت كرده و پند دادهاند به بيان دليل آن يعنی
داشنت فرصت و زمان اشاره دارند چه هر حلظه ممكن است زمانی فرا رسد كه انسان خبواهد كار نيك اجنام دهد ولی نتواند
و قدرت آن را نداشته باشد اين مجالت با ارتباط سببی به يكديگر مربوط می شوندْ :اع َملُوا َرِمحَ ُك ُم اللَّهُ َعلَى أ َْع َالٍم بـَيِّنَ ٍة
فَالطَّ ِريق نـَ ْهج ي ْد ُعوا إِىل دا ِر َّ ِ
الم و أَنْـتُم ِِف َدا ِر ُمستَ ْعتَ ٍ
ف َمْن ُش َورةٌ و..
ب َعلَى َم َه ٍل َو فَـَر ٍاغ َو ُّ
الص ُح ُ
ُ ٌَ
ْ
الس َ ْ


ساختار دَللی:

مباحث علم بيان و حمسنات معنوی علم بديع زير جمموعه ساختار داللی هستند .شايد برجستهترين نكته در ساختار
داللی در راستای وصل از دوگانگی قطع و وصل حبث صنعت تنسيق الصفات است در اين صنعت چون صفات،
حاالت و قيود ذكر شده از آن يك مرجع هستند با هم احتاد دارند كه اين احتاد خود نشان دهنده وصل است
(چراغیوش.)2475 ،1390 ،
اين امر در عبارات« :فأخرجه من أفضل املعادن منبتاً وأعز األرومات مغرساً ،من الشجرة اليت صدع منها أنبياءه و
انتجب منها أمناءه» كه برای ضمري هاء كه به رسول خدا (ص) باز می گردند ذكر شده است ديده میشود .و نيز در
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ٍ
ٍ
ِ
ِ
وع ِط َو ٌال َو ََثٌَر َال
ت ِِف َكَرم َهلَا فُـُر ٌ
ت ِِف َحَرم َو بَ َس َق ْ
َّج ِر نـَبَتَ ْ
عبارات « ع ْ َرتتُهُ َخ ْ ُري الْع َِرت َو أ ْ
ُس ِر َو َش َجَرتُهُ َخ ْ ُري الش َ
ُسَرتُهُ َخ ْ ُري ْاأل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب َسطَ َع
يـُنَ ُ
اج لَ َم َع َ
ض ْوُؤهُ َو ش َه ٌ
ال» قابل ذكر است .همچنانكه در عبارات «فَـ ُه َو إ َم ُام َم ِن اتـَّ َقى َو بَص َريةُ َم ِن ْاهتَ َدى سَر ٌ
ِ
ْمهُ الْ َع ْد ُل» قابل مالحظه است .و
ص ُد َو ُسنَّتُهُ ُّ
الر ْش ُد َو َك َال ُمهُ الْ َف ْ
ورهُ َو َزنْ ٌد بـََر َق لَ ْم ُعهُ» و در عبارات «س َريتُهُ الْ َق ْ
نُ ُ
ص ُل َو ُحك ُ
در عبارات «أ َْر َسلَهُ َعلَى ِح ِ
الر ُس ِل َو َه ْف َوةٍ َع ِن الْ َع َم ِل َو َغبَ َاوةٍ ِم َن ْاأل َُم ِم» نيز چندين صفت برای دوران قبل از
ني فَـ ْ َرتةٍ ِم َن ُّ
بعثت رسول خدا (ص) ذكر شده است.
و آنگاه كه حضرت مردم را به عمل فرا میخواند چندين صفت برای دنيايی كه هماكنون در آن زندگی میكنند بر
الصحف مْن ُشورةٌ و ْاألَقْ َالم جا ِريةٌ و ْاألَب َدا ُن ِ
ٍ
ِ ِ
يحةٌ
ُ َ َ َ ْ
َ
صح َ
میمشرد كه عبارتند ازَ « :و أَنْـتُ ْم ِف َدار ُم ْستَ ْعتَب َعلَى َم َه ٍل َو فَـَر ٍاغ َو ُّ ُ ُ َ َ َ
ال َم ْقبُولَةٌ».
وعةٌ َو ْاألَ ْع َم ُ
َو ْاألَلْ ُس ُن ُمطْلَ َقةٌ َو الت َّْوبَةُ َم ْس ُم َ
دو صنعت ديگری كه در اين قسمت و در راستای وصل و قطع حائز امهيت است طباق و مراعات نظري است كه

اولی به معنای وجود دو لفظی است كه در معنا در برابر هم قرار دارند و بني آنها قطع حكمفرماست ولی مراعات نظري
به معنای وجود تناسب بني دو يا چند چيز است كه اين تناسب نشانه وصل بني آنهاست (چراغیوش،1390 ،
)2476؛ چه مراعات نظري گونهای از باهمآيی است كه به نوعی به انسجام واژگانی اشاره دارد و اين واژگان به حوزه
معنايی واحدی تعلق داشته و گرد هم آمدن آنها منجر به پيدايش ارتباط بني مجلهای در منت میشود.
با بررسی بسامد اين دو در اين ساختار داللی كيفيت سريه يكی از آن دو در هنايت سيطره قطع يا وصل مشخص
می شود.
مراعات نظري« :األصالب» «األرحام»« /الشجرة» «فروع» «َثر»« /سراج» «شهاب» «نور» «سطع» «ملعه»/
«الصحف» «األقالم»« /األبدان» «األلسن»« /التوبة» «األعمال».
طباق« :األول» «آخر»« /سلف» «خلف».
با توجه به اين كه فقط دو عدد طباق در خطبله وجود دارد شاهد غلبه و سيطره وصل بر قطع هستيم.
قابل ذكر است در ساختار سوم تصاوير زيبايی در راستای وصل از دوگانگی قطع و وصل در قالب تشبيهات و
استعارات خلق شده كه به برخی از آنها اشاره میشود.
«أَخرجه ِمن أَفْض ِل الْمع ِاد ِن مْنبِتاً و أَعِّز ْاألَر ِ
ِ
ص َد َ ِ ِ
ب ِمْن َها أ َُمنَاءَهُ»
َّجَرةِ الَِّيت َ
ومات َم ْغ ِرساً م َن الش َ
َْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ
ع مْن َها أَنْبيَاءَهُ َو انْـتَ َج َ
ٍ
ت ِِف َكَرٍم َهلَا فُـُروعٌ ِط َو ٌال َو ََثٌَر َال يـُنَال» :در اين عبارات وجود نازنني رسول
ت ِِف َحَرم َو بَ َس َق ْ
َّج ِر نـَبَتَ ْ
« َش َجَرتُهُ َخ ْريُ الش َ
خدا (ص) به درختی مانند شده كه البته هبرتين درختهاست كه در حرم و جايگاهی امن روييده و در زمني كرامت شاخ

و برگ كشيده درختی كه شاخههايش بلند است و ميوههايش دور از دسرتس.
ِ
ِ
ورهُ َو َزنْ ٌد بـََر َق لَ ْم ُعهُ» در اين عبارات نيز پيامرب (ص) به چراغ ،ستاره و
اج لَ َم َع َ
ض ْوُؤهُ َو ش َه ٌ
«سَر ٌ
اب َسطَ َع نُ ُ
آتشگريهای تشبيه شده است كه در مهه آنها نور و روشنايی وجود دارد و بيان مطلب آنكه رسول خدا(ص) دارای نور
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و روشنايی هدايت بوده و راه را برای سالكان طريق معرفت و نيز پويندگان راه سعادت روشن می دارد تا به سالمت به
سر منزل سعادت برسند.
«والصحف منشورة واألقالم جارية» نيز كنايه از وجود فرصت و زمان در اين دنياست چه هنوز پرونده اعمال باز
است و قلمها برای نوشنت اعمال روان است و زمان برای جلب رضايت خداوند باقی است.
5ـ تشريح:
در اين خبش از مقاله بعد از گذر از مرحله دريافت يا درك كه به ماهيت درونی اثر پرداخت به تشريح بريونی ساختار
منت بر اساس عوامل فرهنگی ،سياسی ،اجتماعی و تارخيی میپردازمي و در حقيقت ساختار داللتگر و جهانبينی برگرفته
از آگاهی مجعی منت را در يك ساختار بزرگرت قرار میدهيم ،چرا كه توضيح سعی در يافنت عوامل خارجی مؤثر در شكل
گرفنت اثر دارد.
بدين ترتيب بعد از آن كه حملل يا مفسر به ياری حتليل درونی به غايت پيش رفت به مرحله تشريح روی میآورد
«پرداخنت به تشريح يعنی جست و جوی يك واقعيت بريون از اثر كه با ساختار آن دست كم نوعی رابطه تنوع مقارن يا
مثل اغلب موارد رابطه همخوانی يا پيوند صرفاً كاركردی دارد .منیتوان به طور پيشينی گفت كه كدام واقعيتهای بريون از
اثر می توانند اين گونه كاركرد تشرحيی را نسبت به صفات خمتص ادبی آن اجنام دهند با اين مهه ترديدی نيست كه تا به
امروز هرگاه مؤرخان و منتقدان به تشريح پرداختهاند در اغلب موارد به روانشناسی فردی نويسنده و نيز به ساختار انديشه
گروههای اجتماعی مراجعه كردهاند بنابراين در حال حاضر بيهوده است كه فرضيههای تشرحيی ديگری را در نظر بگريمي
اگر چه به هيچ وجه نبايد آنها را به طور پيشينی حذف كرد» (پوينده.)361 ،1380 ،
بدين منظور و با توجه به آنچه گذشت شايد آشنايی با زندگی امام علی (ع) كه برای هر شيعه امری بديهی است،
ضروری به نظر میرسد .آن حضرت (ع) از صلب پدرى چون ابوطالب ديده به جهان گشود .كسی كه بزرگ مکه و
رئيس بىن هاشم بود .و مظهر خبشش ،مهربانی ،و فداکارى در راه آيني توحيد بود .و بعد از آن امام (ع) در دامن
شخص رسول خدا (ص) پرورش يافت .و معارف ناب اهلی را از آن بزرگوار فرا گرفت ،از اين رو حضرت از مهان كودكی
از رشد معنوی بااليی برخوردار بودند و مهه آن سجايای عالی اخالقی و معنوی كه خداوند متعال در درون انسانها به
وديعه میگذارد با آموزش و پرورش حضرت رسول (ص) در امام علی (ع) بارور گشته و به َثر نشست.
ايشان به عنوان اولني مرد مسلمان بعد از رسول خدا (ص) در شكلگريی و گسرتش اسالم نقش اساسی داشتهاند
ناب ومسع واجاب مل يسبقين اال رسول اهلل (ص) بالصلوة؛ خدايا من
حضرت در اين باره فرمودند « :اللهم ان اول من اَ َ

اولني كسی هستم كه به سوي توبازگشت وپيام توراشنيدوبه دعوت پيامربتو پاسخ گفت وپيش ازمن جزپيامربخداكسي
منازنگزارد» (هنج البالغه ،خطبه .)131
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و نيز باورها و عملكردهای حضرت در يك چارچوب خاص مصداق يافته و هيچ گونه تضادی در منش و رفتار
حضرت با گفتار ايشان مشاهده منی شود .و هر آنچه در هنج البالغه وارد شده از جان علی (ع) برخاسته و بر زبان
مبارك ايشان جاری شده در اعمال و كردار حضرت به خوبی قابل مشاهده است.
حضرت (ع) در مهه جنگ ها در مبارزه با كفر و شرك حاضر بوده و بدون شك بعد از رحلت رسول خدا (ص) از
هيچ كوششی برای حفظ اسالم دريغ نورزيده و در ساختار اجتماعی بعد از رسول خدا (ص) دغدغه اصلی دين را داشته
تا جايی كه از خالفت كناره گرفته و با آنكه میدانست كسی شايستهتر از خودشان وجود ندارد به خاطر حفظ منافع
اسالم بيست و پنج سال سكوت اختيار میكند كه منونههای خمتلف حنوه تعامل ايشان با خلفای وقت فقط در جهت
حفظ اسالم نوپا بوده است.
در واقع در مرحله تشريح میتوان اين گونه بيان داشت كه جمموعه نظرگاهها و آرای امام علی (ع) كه در جامعهای
اسالمی و كنار شخصيت بزرگی چون رسول خدا (ص) شكل گرفته از ويژگی و متايزی كيفی برخوردار بوده و عقايد غالب
جامعه آن زمان (عقايد اسالمی) وی را در راه خواست هنری رهنمون شده است اگر چه هدف اول و غايی سخنان امري
بيان (ع) هدايت و راهنمايی به تعاليم واالی اسالمی بوده ولی هنرمنايی حضرت در باب فصاحت و بالغت كه گويا رام
ايشان شده بودند در رسيدن به آن هدف اصلی ياری مهراه بوده است .چنان كه در زمينه ادبيات امروزه نيز اين گونه
مطرح است كه عقيده كلی و اصلی راهنمای كار خالق (هنرمند) در مبارزهای پر شور عليه هر چه پليدی و پستی در
زندگی و در فراخوان خلل ناپذير برای آفرينش شكلهايی ديگر از حيات انسانی است (خراپچنكو)15 ،1364 ،
در بررسی ساختار زيبايیشناختی و کليت خطبه مورد نظر در اين پژوهش يعنی خطبه 94م هنج البالغه كه خطبهای
اعتقادی ،اخالقی به مشار می رود معلوم گرديد كه آن پريامون مهان تفكر شكل گرفته و ايدئولوژی عموم مردم جامعه و
توجه به قرآن و سنت و اهل بيت رسول خدا (ص) را رقم می زند و آن بزرگوار با دست يافنت به حداكثر آگاهی ممكن
طبقه اجتماعی خود آن را به صورت خطبهای ادبی بيان داشته است.

خاتمه:
در پژوهش حاضر كه بررسی خطبه 94م هنج البالغه بر اساس ساختگرايی تكوينی لوسني گلدمن در دو سطح دريافت
و تشريح اختصاص يافته بود نكاتی چند مشخص گرديد كه عبارتند از:
ـ نظام ساختاری منت در هر كدام از ساختارهای تشكيل دهنده منت خطبه با پذيرش سيطره وصل ،مهاهنگ با حمتوای
شكل يافته حول حمور انديشه دينی يا مهان جهانبينی گروه مبدع اثر حول مهني حمور در حركت است.
ـ ساختارهای آوايی ،حنوی و داللی هم با پذيرش وصل مهاهنگ با با روند حركتی نظام ساختاری منت حول حمور
مذكور در حركتند.
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ـ مهه ساختارهای منت خطبه در راستای وحدت ساختار كلی منت حتت تأثري ساختار جهانبينی گروه اجتماعی ايشان
شكل يافته است.
نتيجهگيری كلی:
با توجه به بررسی خطبه 94م هنج البالغه كه در اين مقاله صورت گرفت [انتخاب خطبه  94به صورت تصادفی بوده
است] و نيز مقاله جناب آقای دكرت چراغی وش كه خطبه دوم را مورد بررسی قرار داده مالحظه میشود كه در هر دو
خطبه و در هر يك از ساختارها غلبه وصل بر قطع وجود داشته و اين دو خطبه حول حموری واحد كه مهان انديشه دينی
بوده شكل گرفتهاند .اين مسئله میتواند بر وجود نوعی مهاهنگی بني خطبههای هنج البالغه داللت داشته باشد ،كه بودن
شك با بررسی ساير خطبهها میتوان صحت اين موضوع (يا ادعا) را اثبات منود.
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ـ پوينده ،حممدجعفر .)1380( .جامعه ،فرهنگ ،ادبيات لوسين گلدمن ،تئودور آدورنو ،ژان پياژه و ...چ .2هتران :نشر
چشمه.
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البالغه و علوم انسانی .مهدان.
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ـ مشيسا ،سريوس .)1381( .نقد ادبی .هتران :انتشارات فردوس.
ـ ديچز ،ديويد .)1373( .شيوههای نقد ادبی .ترمجه حممد تقی (امري) صدقيانی و دكرت غالحمسني يوسفی .هتران :علمی.
ـ زرين كوب ،عبد احلسني .)1375( .ارسطو و فن شعر .هتران :امري كبري.
ـ گلدمن ،لوسني .)1371( .جامعه شناسی ادبيات؛ دفاع از جامعه شناسی رمان .حممد جعفر پوينده .هتران :نشر نقش
جهان.
ـ ـ ـ ــ .)1382( .نقد تكوينی .ترمجه و گردآوری حممد تقی غياثی .هتران :نشر نگاه.
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