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(تاریخ دریافت مقاله - 2931/2/11 :تاریخ پذیرش نهایی)2931/8/15 :

چکيده

ادبیات ،هنر آرایش و پیرایش کالم است به نحوي که صورت آن زیباتر و پی ام آن تأثیرگ ذارتر
گردد .برجستهسازي ادبي یا فراهنجاری در اثر دگرگونسازي زبان معیار (انحراف از نُرم) صورت
ميپذیرد .فراهنجاری ممکن است در صورتهای زباني (آوایي ،معنایي ،واژگاني ،نحوي ،گویشي
و )...اتفاق بیفتد.
در اسالم دعا به عنوان یکي از نخستین چارچوبهایی در نظر گرفته م يش ود ک ه در آن روح
ميتواند مطابق با خواست الهي شکل بگیرد .دعاي معص ومان(ع) تص ویر ک امالً جدی دي از روح
زنده و پویاي اسالم را نشان ميدهد؛ زیرا ای ن دعاه ا دسترس ي مس تقیم ب ه ان واع رفتاره ا و
ویژگيهاي بشري را که نیاز شکوفایي کامل آرمان اسالمي هستند فراهم ميکن د .ص حیفۀ
سجادیه ،ارزشمندترین و گرانقدرترین ادب دعایي به شمار است که اندیشهها و افک ارش ،روح
پاک انساني را به نمایش گذاشته و هدایت جامعه بشري را مطمح نظر قرار داده اس ت .از آنج ا
که جلب توجه ذهن مخاطب به موضوع براي درک بهت ر آن و وارد س اختن او در فا اي م تن
جهت تأمل بیشتر ،یکي از ویژگيهاي فنی متن است ،آن حارت با زبان دعا و با تکیه بر اص ل
همنشینی معنایي و ساختار کالم ،دست به آفرینش نثري زدهاند که از سطح نثر ادبی ات زم ان
خویش فراتر رفته و با زباني فراهنجار نمود یافته است .فراهنجاری در صحیفۀ سجادیه از سطوح
متفاوتي از جمله «آوایي ،واژگاني ،نحوي و معنایي» قابل بررسي است .ای ن جس تار ب ه بررس ي
زبان فراهنجار با تکیه بر متن صحیفۀ سجادیه ،بر اساس روش تحلیلي توصیفي پرداخته است.

کليدواژهها :ادبیات ،دعا ،زبان فراهنجار ،صحیفۀ سجادیه.
 .2نویسندۀ مسئول ،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری:
Abbasganjali@yahoo.com

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری.
 .9استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان.
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مقدمه
تپش و حادثه در زبان ،زبان را از دامنه به قله ميرساند و آن را ب ه زب ان ادب ي ی ا ش عر
تبدیل میکند .در حقیقت ن وعي دادوس تد می ان زب ان و ادبی ات وج ود دارد؛ ش اعران
و نویسندگان موفق از زبان ميگیرند و به آفرینش ميپردازند و سپس هم ان آفری دهه ا
در خدمت زبان قرار ميگیرد و زبان را بارور ميسازد .از آنجاکه فرمالیستها 2به بررس ي
زبان ادبي و کارکردهاي آن پرداختند ،به شدت تح ت ت أثیر زب انشناس ان و آراء آنه ا
قرار گرفتند .یک ي از مه مت رین عناص ري ک ه فرمالیس ته ا ب ه آن تکی ه م يکردن د،
فراهنجاری یا همان هنجارگریزی اس ت .ف راهنج اری ،گری ز از برخ ي اص ول و ق وانین
زبان معیار است .این مهم ،هم در شعر و هم در نثر اتفاق م يافت د و در حقیق ت هم ان
انحراف از قواعد حاکم بر زبان هنجار و عدم مطابقت و هماهنگي با زب ان متع ارف اس ت
[.]2115 :1
دعاها و ذکرهای معصومین با داشتن اسلوبي زیباشناختی و زبانی ادب ي ،ع اليت رین
جلوه از شکوه تعبیر پس از قرآن کریماند .در سراسر آنه ا اندیش ه ،احس اس و هن ر در
سطحي فرازین کنار هم مينش ینند ،ب ه گون هاي ک ه تم امي ویژگ يه اي محت وایي و
زیباشناختي در آنها به وفور تجلي دارد .صحیفۀ سجادیه از متون ابداعي غن ي ت ومم ب ا
تصاویر بیاني چشمگیر و ساختاري محکم است که تنها ادب دعایي ص رف نیس ت ،بلک ه
در حوزۀ ادبیات سیاسي ،اخالقي و اجتماعي نیز قرار ميگیرد؛ زی را دربردارن دۀ مع اني و
افکاري است که عقل و وجدان را مورد خطاب قرار ميدهد [.]1 :23
 .2فرمالیسم (صورتگرایي) :دهۀ دوم قرن بیستم نقطۀ عطﻒ و سرآغاز تحولي عظ یم در نظری ۀ ادب ي
اس ت ک ه بع دها فرمالیسم (صورتگرای ی) نامیده شد .مشخص ۀ بارز این مکتب ،گسستن از
هنجارهاي ادبي گذشته و کشﻒ راز ادبی بودن یﻚ اثر ادبي است .هدف پایهگذاران این مکتب که به
صورتگرای ان روس معروف شدند ،یافتن پایههاي علمي براي نقد ادبي بود .نخستین گام را در این
زمینه «ویکتور شکلوفسکي» ( )Victor Shoklovskyبا انتشار «رستاخیز واژهه ا» در سال 2321
برداشت .صورت گرایان اثر ادبي را بدون هیﭽگونه پیشزمینهاي بررسي قرار میکنند .آنه ا معتقدند
که به اثر ادبي باید از جنبۀ ادبي بودن آن نگریست؛ این جنبش با تکیه بر علوم نوپاي زبانشناس ي و
مطالعات مربوط به آن ،متن ادبي را براي اولین بار بررسي کردند .نظریهپردازان این جنبش با تکیه بر
این دانش جدید اعتقاد دارند آنﭽه در متن اتفاق ميافتد یﻚ رویداد زباني اس ت و مه مت ر از خ ود
مطلب است .آنها به جاي پرداختن به تکنیﻚ و محت وا و منظ ور نویس نده ،ب ه نح وۀ ق رارگ رفتن
جملهها و شیوۀ انتخاب زبان توجه کردهاند.
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صحیفۀ سجادیه از دیرباز توجه اندیشمندان و فرهیختگ ان را ب ه خ ود جل ب ک رده
است و افزون بر حدود هفتاد شرحي که ب ر آن نوش تهان د ،از زوای اي مختل ﻒ اخالق ي،
اجتماعي ،سیاسي و ...نیز به آن پرداخته و پیرامون آن پژوهشهایي انج ام دادهان د؛ ام ا
جنبههاي ادبي ،هنري و زبانشناختي آن کمتر مورد توجه بوده و کتابي ک ه ب ه ص ورت
تخصصي به بحث زبانشناسي و معناشناسی آن پرداخته باشد ،موجود نیست.
جستار پیشرو پژوهشي مختصر از جنبۀ زبانشناس ي اس ت .مح ور اص لي پ ژوهش
توجه به متن صحیفۀ سجادیه بر پای ۀ پ یش مطالع ات زب انشناس ی و در نظ ر گ رفتن
ادبیات عصر امام سجاد(ع) و بر اساس سبﻚ تحلیلي توصیفي است که پرسشهاي زی ر را
مطمح نظر قرار داده است :فراهنجاري در نثر چگونه و در چه فرمي صورت ميگیرد؟ آیا
اصول برجستهسازي ادبي در صحیفۀ سجادیه نمود داشته اس ت و ب ه دیگ ر س خن آی ا
ميتوان آن را متني فراهنجار تلقّي کرد؟
فراهنجاري

نظریهپردازان صورتگرا همواره به شناخت و توصیﻒ زبان ادبي (سازوکار) توج ه خاص ي
دارند .آنان همﭽنین به تمایز میان زبان عادي و زبان ادبي ميپردازند و دو گونه زب ان را
از یکدیگر متمایز ميکنند.
 .2زبان عادي ،خبري ،ارجاعي ،اشارهای ،هنجار و روزمره؛
 .1زبان ادبي ،عاطفي ،انشایي ،دروني ،شاعرانه و فراهنجار.
زبان عادي و زبان ادبي از جهاتي وجه مشترک دارن د؛ در ش یوۀ بی ان ه ر دو« ،واژه»
عنصر اساسي و بنیادین است .اصوالً زبان عادي و ادبي از همنشیني و ترکی ب واژهه ا در
زنجی رۀ گفت ار و س اختارهاي م نظم ب ه وج ود م يآی د .در زب ان ادب ي ،س اختارهاي
غیرمتعارف وجود دارد و معموالً هنجارهاي عادي و معمولي زبان رعایت نميشود .اص والً
زبان ادبي و شاعرانه معاني خاص را در هم مين وردد ت ا از مس تقیمگ ویي بگری زد [:25
 .]17البته این توسّع زباني در همۀ حالتها پذیرفته نیست و براي آن اصولي مدنظر قرار
میگیرد که عبارتند از:
 .2رعایت اصل جمال شناسیﻚ؛  .1اصل رسانگي و ایصال.
منظور از اصل جمال شناسیﻚ این است که وقتي کلم هاي را از خ انوادۀ خ ود ج دا
کنیم و در کنار خانوادۀ دیگري قرار دهیم خواننده یا شنوندۀ اهل زبان ،در این ج دایي و
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در این ازدواج جدید ن وعي زیب ایي ،احس اس کن د ،وگرن ه ص رف آش فته ک ردن نظ ام
خانوادگي الفاظ کاري است که بر اساس جدولهایی خ اص ،ب ه آس اني قاب ل توس عه و
تقلید است.
منظور از اصل رسانگي و ایصال نیز این است که وقتي واژهاي را از خانوادۀ خود ج دا
کن یم و ب ه ترکی ب ب ا خ انوادۀ دیگ ري واداری م ،خوانن ده ع الوه ب ر احس اس ل ذت
جمالشناسیﻚ ،باید از لحاظ رسانگي 2هم با اشکال روبهرو نشود.
مسئلۀ برجستهسازي (فراهنجاري) را نميتوان منکر شد ولي آنﭽه مشکل م ينمای د
تشخیص زباني است که صرفاً جنبۀ ارتباطي داشته باشد .آنﭽه «هنجار» نامیده ميش ود،
پدیدهاي اجتماعي رواني است ،زیرا از اجتماعي به اجتماع دیگر متفاوت است و ج دا از
آن در هر ف رد نی ز م يتوان د ب ه گون هاي خ اص مط رح گ ردد .از س وی دیگ ر ان واع
برجستهسازي را ميتوان در دو گروه موس یقیایي و زب ان شناس یﻚ تبی ین ک رد .گ روه
موسیقیایي مجموعۀ عواملي است که زبان ادبي را از زبان هنجار به کمﻚ آهنگ و توازن
ممتاز ميسازد و عواملي چون قافیه ،ردیﻒ ،هماهنگيهاي آوایي موجب آن م يگ ردد و
گروه زباني مجموعه عواملي است که به اعتبار نفس کلمات در نظ ام جم الت م یتوان د
موجب برجستهسازي شود [ :3صص.]1-3
«لیچ» ناقد برجستۀ غربی براي تمایز میان ه ر گون ه انح راف نادرس ت از زب ان و
هنجارگریزيهایي که گونهاي از برجستهسازي به شمار ميرون د ،س ه امک ان را در نظ ر
ميگیرد:
الﻒ) برجستهسازي هنگامي تحقق ميیابد که فراهنجاري بیانگر مفهومي و به عبارت
دیگر نقشمند باشد؛
ب) برجستهسازي هنگامي تحقق ميیابد که فراهنجاري بیانگر منظ ور گوین ده و ب ه
عبارت دیگر جهتمند باشد؛
ج) برجستهسازي هنگامي تحقق ميیابد که هنجارگریزي به قااوت مخاطب ،بی انگر
یﻚ مفهوم و به عبارت دیگر غایتمند باشد [.]11 :22
ناقدان و زبانشناسان فراهنجاري را به دستههاي مختلفي تقس یم ک ردهان د :آوای ي،
معنایي ،سبکي ،نحوي ،نوشتاري ،زم اني ،گویش ي و . ...اکن ون ب ه بررس ي فراهنج اري
واژگاني ،آوایي ،نحوي و معنایي ،در صحیفۀ سجادیه ميپردازیم.
1. Communication
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نثر در عصر اموي
با ظهور اسالم و نزول قرآن کریم تحول ش گرفي در زب ان و ادبی ات ع رب ایج اد ش د و
ادبیات عرب سیر تکاملي خویش را از آن زمان در زمینۀ شعر و نثر شروع ک رد .در ص در
اسالم طبعاً آنﭽه از نثر وجود داشت ،همان خطابههایی بود که براي گفتوگو یا اقناع در
موضوعات مختلﻒ دیني و سیاسي و غیره به ک ار م یرف ت ام ا ب ا توج ه ب ه اهمی ت و
ضرورت نگارش در دورۀ پیامبر(ص) و پس از آن ،زمینۀ تح ول نث ر از ش کل و قال ب ادب
جاهلي فراهم گردید [.]11 :1
شیوۀ نگارش در زم ان پی امبر(ص) ،س اده و در موض وعات گون اگون اع م از رس ا ل،
پیماننامهها و مسا ل دیني ،احکام ،خطبه و ...بود و اسلوبهای قرآنی ،ماامین دین ي و
حمد و ستایش خداوند در آنه ا بس یار بک ار م یرف ت .ب ر هم ین اس اس نویس ندگي
گسترش یافت تا زمان خلفاء که نثر ،قالب فنيتري به خود گرفت .سجع که پدیدۀ غالب
در نثر جاهلي بود و نوعي تکلﻒ به شمار ميآمد ،در ص در اس الم م ورد توج ه پی امبر و
خلفا نبود .پیامبر در کالمشان سجع به کار نميبردند و البت ه کن ار گذاش تن س جع ب ه
معناي عدم جزالت و استحکام نیس ت؛ بلک ه تم ام ادیب ان آن زم ان ،ک الم خ ود را در
ساختاري نیکو و در نهایت زیبایي بیان ميکردند [ :21صص .]221 -228
سیر کلي تحول زبان که بسان پدیدهاي زنده است  ،ادام ه یاف ت ب ه ط وري ک ه
زمینه و انگیزههاي پدیدار شدن نثر فني در عصر اموي زیاد شد که از آن جمله میت وان
به دعوت به دین خدا ،حکمت و موعظه ،تشویق مسلمانان ب ه جه اد ،انتش ار پی ام دی ن
اسالم ،درگیريهاي سیاسي و دفاع از مواضع فکري مختلﻒ و گروهگرایي و دیگر اغ را
کالمي اشاره کرد که الزمۀ آن مورد خطاب قرارگرفتن تومم عقل و عاطفه ب ود .بن ابراین
در این دوره خطبهها ،نامهها ،وصایا که قطعاً متأثر از قرآن بود ،فراوان شد .در خطب هه ا
میزان تأثیرگذاري اهمیت بسیار بیشتری داشت و از ای نرو در آن از ان واع فن ون تعبی ر
ادبي و محسنات بیاني مثل مجاز ،تشبیه ،استعاره ،جناس ،طباق و ...بدون تکلﻒ و تصنع
استفاده ميشد .نثر این دوره بیان اندیشه ،با سادهترین عبارت و نزدی ﻚت رین راه ب ود و
در حقیقت رنگ ایجاز داشت و نویسندگان ب ا وج ود آنک ه در انتخ اب الف اظ و چی نش
کلمات بسیار دقت ميکردند اما دچار تکلﻒ ميشدند و از عیوب بالغي در ام ان نبودن د.
از جمله نثرهاي غني این دوره ميتوان به خطبه حارت زهرا(س) ،خطبه امام حس ین(ع)،
متون نهجالبالغه و متن عارفانه و ادبي صحیفه سجادیه اشاره کرد؛ ام ا ب ر اس اس آنﭽ ه
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کتب تاریخي ذکر کردهاند ،نثر این دوره چون کودکي نوپا در حال تحول بود تا اینکه در
زمان عبدالحمید و به مدد ذوق او به اوج خود رسید.
ادبيات امام سجاد

(ع)
(ع)

تقریباً ادبیات دورۀ امام سجاد از سال 12ه شروع شده و تا سال 35ه ادامه م يیاب د.
در این دوره شاهد تحوالت سیاسي ،اجتماعي و ادبي چشمگی ري هس تیم؛ انق البه ا و
درگیريهاي بسیار ،شورش مختار ،انتقال سلطنت از بنيامیه به مروان به عبدالملﻚ و. ...
از نظر اجتماعي ،فسق و فجور سالطین و درباریان ،شبنشیني و مج الس خم ر ف راوان
گردید؛ این دست مسا ل سیاسي و اجتماعي در ادبیات بازتاب بسیار گستردهاي داش ت.
امام سجاد(ع) با بهکارگیري زبان و ادبیات خویش در جوانب مختلﻒ به آف رینش نثره اي
فني بسیار زیبایي از جنبۀ سیاسي ،اجتماعي و معنوي پرداختند .اکنون ب ه نک اتي چن د
در باب ادبیات دعایي آن حارت ميپردازیم.
ساختار فنی دعاهای صحيفۀ سجاديه
با توجه به اینکه دعاها از جهت شکل کاربردي متفاوت از ح دیث ،نام ه ،قص ه و وص یت
هستند ،امام(ع) بنا بر سبﻚ دعا به بیان پدیدههاي فردي ،اجتماعي و وجودي ب ا عنای ت
به بعد وجداني که همان پیوند با پروردگ ار اس ت ،پرداخت هان د .س اختار فن ي دعاه اي
صحیفه سجادیه داراي دو عنصر بسیار مهم هستند :الﻒ موسیقیایي؛ ب تصویري.
الف) موسيقي و وزن
یکي از مهمترین عناصر در ساختار دعاها هم واره آهن گ و موس یقيای ي اس ت ک ه در
سراسر متن جریان دارد؛ چرا که ذات دعا با تالوت مقت رن و هم راه ب وده و خوان دن ب ا
سکوت همراه نیست .بنابراین آهنگ از یﻚ طرف با تالوت و از ط رف دیگ ر ب ا ما مون
دعا همراه ميگردد [.]217 :9
ب) تصوير
تصویر به نسبت آهنگ دومین عنصر در ساختار دعا به شمار ميرود .هرچند لزومي ب ین
تقارن تصویر و آهنگ نیست ،لکن از آنجا یکه تصویر با سیاق مجانس اس ت و ب ه جه ت
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اینکه دعا بر جان و دل بنش یند و عمی قت رین ح االت وج داني در ف رد ایج اد گ ردد،
تصویرسازي فني بدون اخالل در بیان مستقیم دعا ،نقش تعی ینکنن دهای دارد [هم ان:
.]211
دکتر بستاني در کتاب ارزشمند «تاریخ االدب العربي في ضوء الم نهج االس المي» ب ه
صورت مفصل از ادبیات حارت امیر(ع) سخن به میان آورده و مت ذکر ش ده ک ه زب ان و
ادب امام سجاد (ع) از جهت کمي و کیفي در مرحله بعد از نهجالبالغه ق رار دارد .ادبی ات
صحیفه سجادیه زبان دعاست .امام(ع) با توجه به ش رایط و مقتا یات زم ان و مقتا اي
حال مردم جامعه زبان دعا را انتخاب نموده است؛ زیرا دع ا زب ان درون و داراي ادبی اتي
بسیار غني و واالست و متن دعا ،یکي از زیباترین متون ادبي مذهبي اس ت .آن حا رت
معاني دقیق عرفاني ،فلسفي و اعتقادي را با کالمي ساده ،رسا و شیوا بی ان فرم ودهان د و
جایي مشاهده نميشود که از کلمات مهجور ،ثقیل و دشوار استفاده ک رده باش ند .ک الم
ایشان مسجّع ،روان ،سلیس و به دور از تکلّﻒ و تص نع لفظ ي و برخ وردار از نکت هه اي
برجسته و مهم اخالقي و اجتماعي و سیاسي است .علت اصلي ماندگاري ادب ي ای ن اث ر،
در زبانِ آفرینشگر ،خارج شدن از زبان هنجار و روزمرهي خود و اقدام به برجس تهس ازي
ادبي است .در اینجا به ذکر نمونههایي از فراهنجاري در این کالم ميپردازیم.
فراهنجاري آوايي

1

بکارگیري ساخت آوایي متفاوت ،ح روف و کلم اتي متناس ب ب ا مفه وم و معن ي ش عر،
همواره از خواستههای ادیب است .در حقیقت انتخاب همخوانه ایی ک ه در م تن ادب ي
تأثیر بسزایي دارند و عملکرد این نوع فراهنجاري ،بیشتر ب ر برون ۀ زب ان اس ت ول ي ب ر
الیههاي دروني متن هم اثر ميگذارد .در عبارت:
سهلتَ جواسي ملسنتنا بحسن عبارته [.]213 :2
و با حسن تعبیرش (قرآن) عقدههاي زبان ما را گشودهاي.
تکرار حرف «سین» خود تیسیر و سهولت را در مفهوم اط الق م يکن د و هم اهنگي
لفظي و معنایي به زیبایي ایجاد میگردد.
 .2مقالهاي با عنوان «تحلیل آوایي در صحیفه سجادیه (با تأکید بر دعاي إستعاذه)» توسط دکت ر آف رین
زارع و دیگران ،مرتبط با این بحث در شماره اول سال چهل و پنجم این مجله به نگارش درآم ده
است.
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یا آنگاه که در آستان دعا براي بی ان خ واري و ت ذلّل خ ویش ب ه مناج ات ب ا ح ق
مينشیند اینگونه شروع ميکند:
ربّ افحمتني ذنوبي [همان.]111:
پروردگارا! گناهانم مرا خاموش ساخته.
در این قسمت از دعا کاربرد «فَحم» در باب «افعال» موسیقي دروني ایجاد کرده اس ت
و آن آه و حسرت دعا کننده با حرفحرف واژۀ «افحمتني» همراه ميش ود؛ اگ ر از کلم ه
«اسکتتني» استفاده ميگردید آن آهنگ حزنانگی ز در ای ن س یاق ج اري نم يگش ت.
همﭽنین در دعایي دیگر آنگاه که از بزرگي حقتعالي یاد ميکند ،در همۀ ک الم خ ود از
حروف استعالء استفاده کرده و اینگونه ميفرماید:
فلﻚ العلو األعلي فوق کلّ عال [همان.]211:
برتري و بلندمرتبگي ،در فراز هر واالیي از آن توست.
از این دست نمونهها بسیار است به طوري که در ی ﻚ دع ا ،فواص ل یکس ان و براب ر
ميگردند و با آهنگ واحدي کنار هم قرار ميگیرند مثالً:
اللّهم معتذر إلیﻚ
بار الها من از تو عذر ميخواهم.
 .2من مظلومٍ ظُلمِ بحارتي ،فلم منصره.
از مظلومي که در حاور من به او ظلم رسیده و من او را یاري نکرده باشم.
 .1و من معروفٍ اُسدي إلي ،فلم مشکره.
و از احساني که دربارۀ من انجام گرفته باشد و من شکر آن را بجا نیاورده باشم.
 .9و من مسيءٍ إعتذر إلي ،فلم معذره.
و از بدکاري که از من عُذر خواسته باشد و من عذرش را نپذیرفته باشم.
 .1و من ذي فاقة سألني ،فلم موثره.
و از فقیري که از من خواهشي کرده باشد و من او را بر خود ترجیح نداده باشم.
 .5و من ذي حقٍ لزمني لمؤمن ،فلم موفّره.
و از حقِّ مؤمني که بر ذمهام باشد و آن را نپرداخته باشم.
 .1و من عیب مومنٍ ظهرلي ،فلم مستره.
و از عیب مؤمني که بر من آشکار شده و آن را نپوشانده باشم.]217 :2[ .
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این نثر داراي عناصر موسیقیایي فراواني است .از طرفي هم ه قافی هه ای آن ،بس ان
یﻚ قصیده عمودي یکسان است .همﭽنین فقراتش در تعداد کلمات نیز ب ا ه م مت وازن
بوده و یﻚ نوع تجانس یا هم آوایي بین حروف کلمات وجود دارد و پایان هر فقره هم ب ا
حرف «هاء» پایان ميپذیرد .افزون بر اینها ،عنصر تک رار موج ود در عب ارات نی ز ن وعي
هماهنگي با اصرار و اعتذار نیایشگر ایجاد ميکند.
فراهنجاري واژگاني
اثر ادبي از واژهها تشکیل ميشود و قوانین حاکم بر کلّ یﻚ متن ادب ي ،ب ر واژهه ا نی ز
حاکم است و بالعکس ،آهنگ دروني واژهها و هماهنگي نظ ام آوای ي در س اختار زب اني،
نظام موسیقیایي را به وجود ميآورد که در این ساختار ،فا ا ب راي رس تاخیز کلم ات و
بالندگي و رشد معنایي واژهها و ساختار شعري گستردهت ر م يش ود [ .]19 :25اهمی ت
واژگان هر متن ادبي اعم از نثر و شعر به حدّي است ک ه «رن ه ول ﻚ» م يگوی د« :ان واع
سیاقهاي ادبي نظیر وزن شعر ،تکرار ،اصوات یا هجاها در کلمات و طرز ترکی ب اص وات
براي این ابداع شدهاند تا توجه را به سوي واژهها جلب کنند» [.]51 :17
صحیفه مبارکه سجادیه فرهنگ واژگاني خاص خود را دارد و امام با دقت نظر بس یار
باال به ساخت واژگان جدید و ترکیبهاي واژگاني اقدام ک ردهان د .فراهنج اري واژگ اني
یعني ساخت واژگان جدید و ه منش یني واژگ ان در س اختار جمل ه ب ه ش کل ادب ي و
فراهنجار.
ساختن واژگان جديد

امام(ع) به جاي به کار بردن واژههاي متداول با ساختن ترکیبهاي زباني جدی د ،معن اي
واژه مورد نظر خود را به مخاطب ميرساند ،برای مثال:
و معصمني من من مظنّ بذي عدمٍ خساسة [.]291 :2
مرا حفظ کن از اینکه شخص نادار و فقیر را پست و خوار شمارم.
در این عب ارت ب ه ج اي واژۀ فقی ر از «ذي ع دمٍ» اس تفاده ش ده اس ت ،چ ون موّال:
بهکارگیری «ذي عدم» ،خود نوعي خروج از مقتااي ظاهر و سخني غیرعادی نس بت ب ه
اسلوب نگارشي موجود (آن زمان) است .ثانیاً :واژه مذکور از نظر ب ار معن ایي نس بت ب ه
واژه «فقیر» ،شدّت بیشتري را ميرساند و به عبارتي ،بیشتر داللت ب ر ن اداري م يکن د؛
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بدین معنا که خدایا مرا یاري کن تا مب ادا حت ي شخص ي را ک ه در پ ایینت رین درج ه
تهیدستي و بینوایي است ،کوچﻚ و خوار شمارم .همﭽنین از این دست موارد م يت وان
به قسمتي از دعاي سي و هشتم اشاره کرد:
و من ذي فاقة سألني فلم موثره [.]217 :2
و از فقیري که از من خواهشي کرده و م ن او را (در ب رآوردن ح اجتش) ب ر خ ودم
ترجیح نداده باشم.
در اینجا نیز بهکارگیری «ذي فاقة» ،نوعي خروج از مقتااي ظ اهر و برجس تهس ازي
است و در ثاني :واژه «فاقة» که برگرفته از ریشه ثالثي «فوق» است ،متا مّن ب ار معن ایي
مثبتي است؛ بدین معني که شخص بین وا اگرچ ه ش اید در ظ اهر ام ر ،جایگ اهي ب ین
افراد جامع ه نداش ته باش د ،ام ا از نظ ر مقام ات عرف اني ،چ ه بس ا او در ن زد خداون د
محبوبتر و به او نزدیﻚتر باشد؛ چرا که طبیعتاً انسان در حالت نیاز ،بیشتر ب ه خداون د
توجّه دارد.
در جایي دیگر بنا به حال مخاطب و نوع دعا به جاي واژه «ی وم القیام ه» از واژهه اي
جدید استفاده ميکند که عالوه بر بیان بار معنایی ،تصویر آفریني نیز ميکند:
و مرو به في موقِﻒِ العَر ِ علیﻚ ظمأ هواجرنا [همان.]251:
و در عرصۀ شهود (بروز و ظهور) سوز تشنگي ما را از حرارت انفع ال ،ب ه آب رحم ت
قرآن فرو نشان.
یا در جایي دیگر این چنین بیان ميکنند:
و کانت القبورُ هي المأوي إلي میقات یوم التّالق [همان.]251 :
در حقیقت قبرها تا موعد روز دیدار ،آرامگاه و مأمن مردگانند.
این ترکیب واژگاني با توجه به سیاق و متن دعا تصویرگر روز رستاخیز نیز هست.
نمونۀ دیگر دعاي سي و سوم است که از ترکیب «موضع رضاک» به جاي معناي قا ا
و قدر استفاده شده است:
وال تسمنا عجز المعرفة عمّا تخیرت فنغمط قدرک و نکره موضع رضاک و نجنح إل ي
التي هي مبعد من حسن العاقبة [همان.]218 :
خداوندا ،ما را به خویش تن وامگ ذار ک ه از معرف ت ب ه آنﭽ ه ب راي م ا برگزی دهاي
فرومانیم .تا آنجا که قدر تو را سبﻚ و خوار شماریم و آنﭽه را که تو پسندیدهاي و مق در
ساختهاي ناخوش داریم و به چیزي مایل شویم که از حسن عاقبت دور است.
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یا در دعاي دوم که در صلوات و تحیت بر حارت رسول(ص) اس ت ب ه ج اي ک اربرد
واژههایي مثل مدینه ،موقفه ،مولده ،مأواه با به ک ار ب ردن واژگ اني ه موزن در س اختار
همنشیني یﻚ جمله به زیبایي ،متني فني ميآفریند:
و هاجر إلي بالد الغربة ومحل النأي عن موطن رَحله و موضع رِجله و مسقط رمس ه و
مأنس نفسه [همان.]12 :
و به سرزمین غربت ،محل دوري از جایگاه اه ل و عش یره ،مح ل س کونت خ ویش،
زادگاهش و آرامگاه جانش ،هجرت کرد.
حقیقت آن است که همه هنجارگریزيها بهجا نیستند؛ آن ک ه زب ان را ب ه درس تی
نشناسد و با الیههاي گوناگون آن ،ظرفیتها ،تحوالت و ساختار آن آشنایي ژرف نداشته
باشد ،جز تخریب و تاعیﻒ زبان رهآوردي نخواهد داشت .در پهن هي ت اریخ نث ر و ش عر
تکاپوهاي بسیاري براي عبور از هنجار رخ داده است که برخي خوشفرجام و برخ ي ب د
سرانجام افتادهاند .بخش وسیعي از این تکاپوها به دلیل نگاههای سطحي به زبان ،فق دان
شناخت عمیق ،شتابزدگي و ناپختگي به خل ق آث اري منج ر ش ده اس ت ک ه گ اه ب ه
اندازهي عمر آفریننده آن پایدار و تأثیرگذار نبودهاند [.]1 :8
نوع دیگري از فراهنجاري خاص ص حیفه در واژگ ان ،ب ه ک ار ب ردن ی ﻚ واژه در دو
موضع و جایگاه متفاوت است که در بُعد خارجي نیز داراي دو مص داق متف اوت اس ت و
این خود نوعي تردید واژگاني است.
اللهم و منت حدرتني ماءً مهیناً ،من صلب متاا ق العظام ح رج المس الﻚ إل ي رح م
ضیقةٍ ،سترتها بالحجب ،تُصرّفني حاالً عن حالٍ حتي إنتهیت ب ي إل ي تم ام الص ورة [:2
ُ .]215
بارالها! تو مرا از آبي بیمقدار ،از صلبي ک ه اس تخوانه ایش در ه م فش رده ش ده و
راههایش تنگ است ،به تنگناي رحمي که آن را با پردهها پوش یدهاي ،م را از ح الي ب ه
حال دیگر گرداندي تا اینکه به کمال صورت رساندي.
در این عبارت واژه «ح االً» و «ح الٍ» داراي دو مص داق و مفه وم متف اوت هس تند و
همﭽنین در سیاق کالم نیز در دو جایگاه مختلﻒ قرار گرفته است.
و در جایي دیگر اینگونه ميفرمایند:
سبحان ربي کیﻒ یسأل محتاجٌ محتاجاً و منّي یرغب معدمٌ إلي مُعدِمٍ [همان.]51 :
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منزه است پروردگار من! چگون ه محت اجي از محت اجي درخواس ت م يکن د و کج ا
فقیري دست تارع به سوي فقیري ميگشاید و به او روي ميآورد.
کاربرد اینگونه واژهها یکي از محسنات معنوي است ک ه ب ه قص د تبی ین و تلطی ﻒ
مفهومي که مدنظر گوینده است ،شایسته مينماید .در حقیقت ع الوه ب ر هنج ارگریزي
واژگاني ،نوعي فراهنجاري نوشتاري نیز در این موارد وجود دارد که دو کلمه همانند ،ام ا
داراي مفهوم متفاوت ،معنا را تأکید و تثبیت ميکن د و موج ب جل ب توج ه دوچن دان
خواننده ميشود.
استفاده از واژگان چند معنا در ساختار متن نیز نوعي فراهنجاري است ک ه مخاط ب
با تأمل و دقت در سیاق متن به معناي مورد نظر پي م يب رد .ام ام در م تن ص حیفه از
کلمات هم معنا و چند معنا استفاده کردهاند به عنوان مثال:
الهي ملبسني زینة المتقین في بسط العدل و کظم الغیظ و إطفاء الن ا رة و ض مّ مه ل
الفرقة و اصالح ذات البین [همانُ .]15 :
پروردگارا زینت پرهیزگاران را ب ر م ن بپوش ان در گس تراندن ع دالت و ف رو ب ردن
خشم و خاموش کردن فتنه و جمع کردن و متحد س اختن پراکن دگان و اص الح می ان
مردم.
فیّومي در المصباح آورده است که «البین» به فتح ،از اضداد است و ب ر وص ل و ف راق
اطالق ميگردد و در این عبارت سه معنا از آن برداشت ميشود .2 :اصالح «فرقة» و م راد
از آن خصومت و منازعه و دشمني و کینه است .1 .اصالح بین مردم از جهت احوال ک ه
«احوال» به معناي احوال دوستي و الفت است؛ در این حالت «البین» ظرف در نظر گرفته
شود .9 .اصالح الوصل به معن اي ت الش در وج ود بخش ي و تقوی ت الف ت و دوس تي و
بهترین این احتماالت همان حد وس ط و معن اي دوم در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت [:28
ص.]919-911
فراهنجاري نحوي

خروج از ساختار کلي و قواعد نحوي زبان و آف رینش س اختاري جدی د را ،هنجارش کني
نحوي مينامند؛ البته در زبان عربي نمودش چندان چشمگیر نیست ،چ ون گ اهي بن ابر
سماع و گاهي قیاس است؛ اما در زبان فارسي از بسامد بیشتري برخوردار است .در اینجا
براي نشان دادن این مهم ،نمونهاي چند ذکر ميشود:
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 .2راغب اصفهانی گفته است کلمه «ملة» به معناي دین اس ت و فق ط ب ه انبی اء هللا
اضافه ميشود و هنوز یافت نشده که به لفظ «اللّه» یا آحاد پیامبران اضافه گردد؛ و گفت ه
نشده ملتي ،ملة هللا و ملة زید []211 :1؛ اما این عبارت از صحیفۀ س جادیه آن را نق
ميکند:
اللهم اسلﻚ بي الطریقة المثلي ،واجعلني علي ملّتﻚ مموت و محیي [.]11 :2
پروردگارا مرا به بهترین راه ببر و چنان کن که بر آیین تو بمیرم و زنده شوم.
 .1ال نبتغي به مراداً سواک [ُ .]253 :2
جز تو در آن مرادي نداشته باشیم.
در اینجا سوي از ظرفیت خارج شده است و صفت قرار گرفت ه و ای ن خ الف س خن
سیبویه و فرّاء است.
 .9در زبان عربي همیشه مطابقت میان ض میر و مرج ع از جه ت ت ذکیر و تأنی ث و
جمع و مفرد بودن آن یﻚ اصل بوده ،اما گاهي بنابر یﻚ اص ل معناشناس ي در س اختار
کالم ،این مهم رعایت نميشود و نوعي فراهنجاري بشمار ميآید؛ به عنوان مثال:
ال تحدث لي عزاً ظاهراً إلّا محدثتَ لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها [همان.]19:
بار الها! عزّتي آشکار برایم به وجود نیاور مگر آنکه به همان ان دازه م را پ یش نفس م
خوار سازي.
در این کالم ،کلمۀ «عزّاً» که لفظي مذکر است به جهت اشاره به درون ک الم و اینک ه
«عزّاً» در حقیقت به معناي «منزلة و درجة» است ،مرجع ضمیر مؤن ث «ه ا» ق رار گرفت ه
است و این ،گونهاي فراهنجاري در قواعد زباني است.
فراهنجاري معنايي
برجستهسازي ادب ي بیش تر در ح وزۀ معن ا انعط افپ ذیرترین س طح زب ان ص ورت
ميگیرد .عدول از معیارهاي معنایي تعیینکننده ،ه منش یني کلم ات و رعای ت نک ردن
مشخصههاي معنایي حاکم بر کاربرد واژگان در زبان معیار ،هنجارگریزي معن ایي اس ت.
صنعتهایي چون استعاره ،مجاز ،تشخیص در چارچوب ای ن بح ث م يگنج د .در م تن
صحیفه کلمات با همنشیني در کنار یکدیگر معنایي را م يآفرینن د ک ه گ اهي از س طح
زبان معیار و کاربرد آن در این زبان فراتر است .به عنوان مثال:
یا من وضعت له الملوک نیر المذلة علي معناقها [.]121 :2
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اي کسي که پادشاهان در پیشگاهش یوغ مذلّت را به گردن نهادهاند.
در میان اوصاف حق تعالي «قاهر الملوک» و «من قهر الملوک» و ...دیده ميش ود؛ ام ا
بیان این مامون در قالب «به گردن نهادن یوغ» که تنها ب راي گ اوان خ یش ب ه ک ار
ميرود بدیع است؛ و همﭽنین ميفرمایند:
إلیﻚ مفرّ و إلیﻚ مخاف ،بﻚ مستغیث وإیاک مرجو [.]112 :2
من به سوي تو ميگریزم و از تو ميترسم ،از تو فریادرسي و یاري ميخواهم و به ت و
امید دارم.
در این عبارت اش تیاق و امی د بن ده ب ه س وي معب ود خ ود را قص د م يکن د ک ه
بیان چنین معنایي زیبا و و فنی و در ع ین بی ان مقص ود در زب ان هنج ار امک انپ ذیر
نیست.
همان طور که بیان شد ،کتاب صحیفۀ سجادیه کتابي است که در زمینههاي متع دد
از جمله بالغت و معاني ارزشمند شهرت یافته و خصوصاً زیب ایي آن در ص نعت اس تعاره
به اوج رسیده است .در اینجا به چند نمون ه از تش بیهات و اس تعاراتي ک ه خ اص م تن
صحیفه هستند ،اشاره ميکنیم.
از جمله تشبیهات زیبایي که نوعي هنجاريشکني معنایي نی ز در آن نمای ان اس ت،
تشبیه مرگ به کماني است که تیرهاي خودش را به سوي انسان نش انه م يرود و نظی ر
این تشبیه همواره در ادبیات عرب بوده و هست؛ اما امام سجاد(ع) با تشبیه ک ردن م رگ
به کمان و تشبیه کردن وحشت فراق به تیرهاي این کمان ،زیبایي خاصي به این تش بیه
بخشیدهاند:
...و تجلّي ملﻚالموت لقباها من حجب الغی وب و رماه ا ع ن ق وس المنای ا بأس هم
وحشة الفراق و داف لها من ذعاف الموت کأساً مسمومة المذاق [همان.]251 :
و فرشته مرگ براي گرفتن جان ،از پردههاي غیب نمای ان ش ود و تیره اي وحش ت
فراق را از کمان مرگ به سوی آن پرتاب کند و از مرگ ناگهاني ،جامي زه رآگین ب راي
جانها آماده سازد.
(ع)
عبارت زیر نمونهاي دیگر از تصویرسازیهای فني و زیباي امام است ک ه از طری ق
استعاره و تشبیه تحقق یافته:
الهي ،فاجعلني من الذین ترّسخت مشجارُ الشوق إلیﻚ في حدا ق صدورهم و مخ ذت
لوعة محبتﻚ لمجامع قلوبهم ،فهم إلي موکارِ االفکار یأوون و في ریا القرب و المکاشفة
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المحب ة بک أس المالحظ ة یکرع ون و ش را ع المص افاة ی ردون

یرتع ون و م ن حی ا
[.]21 :21
معبودا! ما را از آنان قرار ده که درخت اشتیاق به تو در سینههاي آنان ریشه ک رده و
سوز محبت تو در سراسر دلشان در گرفته است ،آنها به آشیانه اندیشه پناه م يآورن د و
در بوستان قرب و مکاشفه ميگردند و از حو هاي دوستي با ج ام لط ﻒ ،جرع هجرع ه
مينوشند و به آبشخورهاي وفا درميآیند.
تصویرهاي فني که در این متن آمده ،به مدد استعاره است؛ استعارهه ایي ک ه پیون د
بین درختان باغ و بین اشتیاقهاي سینه و درون را در نظر دارد .ه ر چق در ریش هه اي
درخت در زمین فرو رود ،باثباتتر و محکمتر خواهد بود؛ پس شوق وي که در سینه نی ز
نفوذ ميیابد همین گونه است .این تعبیر ميتوانست به گونه «اللهم اجعل مش واقنا إلی ﻚ
شدیدة» نیز بیان گردد ،اما واقع امر این است که س خن ام ام ب ه جه ت به رهمن دي از
تصویر استعارهاي یادشده در بیان میزان شدت شوق و تثبیت آن ،تأکی د بیش تري دارد.
همﭽنین تصویر «الحدا ق» که امام ميتوانستند اینگونه دعا بفرمایند« :اللهم اجعلن ا م ن
الذین ترسخت اشجار الشوق إلیﻚ في صدورهم»؛ اما عبارت «حدا ق ص دورهم» را ،ب راي
عمیقتر کردن معرفت و شناخت خداوند ذکر ميکنند و اینکه ه دف م تن تنه ا کث رت
شوق نیست ،بلکه همراه کردن آن با سود و بهرهوري اس ت ،چ ون به ره ب ردن از ثم رۀ
درختان باغ [.]219 :9
عالوه بر استعاره و تشبیه که در حوزۀ فراهنجاري معنایي قرار ميگیرد ،پارادوکس یا
تناق نیز نوعي فراهنجاري در زبان ادبي بشمار ميآید که به ص ورت ترکی ب واژگ اني،
یا به صورت همنشینی کلمات در ساختار متن اس ت .ای ن گون ۀ ادب ي ،سرش ار از ابه ام
هنري و درنگآفرین است که با ایجاد تکانههاي ذهني ،از ی ﻚ س و ل ذتي زیباش ناختی
نصیب روح ميکند و از دیگر سو لذت تأوی ل و کش ﻒ مفه وم در آن نی ز نص یب عق ل
ميشود [ .]297 :21امام(ع) در تصویرسازي آتش جهنم و ع ذاب اله ي ب ه زیب ایي ای ن
صنعت را به کار ميگیرند:
اللهم إنّي معوذ بﻚ من نارٍ تغلّظت بها علي من عصاک ...و من نارٍ نورها ظلمة و هَیِنُها
ملیم و بعیدها قریبٌ و من نارٍ یأکل بعاها بع ٌ [.]212 :2
بارالها! من به تو پناه ميبرم از آتشي که به وسیلۀ آن بر هر که ت و را عص یان ک رده
سخت گرفتهاي ...از آتشي که نورش تاریکي اس ت ،و ع ذاب آس ان و ان دکش ،س خت و

217

مجله پژوهشهای قرآن و حدیث ،سال چهل و ششم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 2931

دردناک و دورش نزدیﻚ است ،آتشي که (از شدت برافروختگ ي) قس متي از آن قس مت
دیگر را ميخورد.
در این عبارات همنشیني کلمات متااد «نورها ظلمة»« ،هینها ملیم» و «بعیدها قریب»
پارادوکس ایجاد کرده که به آفرینش زبان فراهنجار منجر شده است.
تصاویر پارادوکسي تعبیرهایی است که به لحاظ منطقي تناقاي در ترکیب آن نهفته
است؛ ولي این امر اگر در منطق عیب است ،اما در هنر اوج تعالي است [ .]91 :3زیب ایي
منطق ي آن نتوان د از
تناق در آن است که ترکیب سخن به گون هاي باش د ک ه نق
قدرت اقناع ذهني و زیبایی آن بکاهد.
در پایان شایان ذک ر اس ت ک ه نتیج ۀ تم ام ای ن برجس تهس ازي و هنجارش کنی،
آشنایيزدایي است و این مهم در جهان متن ،شامل هم ۀ ش گردهایي م يش ود ک ه در
برجستهسازي یﻚ متن ادبي دخیل هستند .هدف از ایجاد آشناییزدایی در یﻚ اثر ادبي
جلب توجه ذهن مخاطب به یﻚ موضوع است به گونهاي که براي درک یﻚ موض وع ب ه
تالش و تکاپو واداشته شود و از درک آن لذت ببرد [.]3 :27

نتيجهگيری
 .2یکي از مهمترین عواملي که صحیفۀ سجادیه را ،در بعد ادبي و معنوي در اوج قرار
داده ،بهکارگیری فن هنجارگریزي در اسلوب این دعاست.
 .1خود کارشدگی 2یکي از عوامل مه م ض عﻒ ادبی ات ب ه ش مار م يرود؛ از ای نرو
همواره ادیبان و شاعران در پي هنجارگریزي و آف رینش زب ان ادب ي خ اص و اثرگ ذاري
هستند.
 .9فني بودن م تن ص حیفۀ س جادیه تنه ا در س جع ،جن اس و تش بیهات ،خالص ه
نميشود ،بلکه به گونهاي است که واژهها ،عبارتها و جملهه ای آن در نهای ت دق ت ب ر
اساس اصل رسانگي و جمال شناسیﻚ نگاشته شدهاند.

 .2اگر واژه ها ،تعابیر ،مصطلحات و اسلوب به کار رفته در یﻚ متن ،معمولي و ع ادي و ب ر س یاق دیگ ر
متنهاي هم دوره خود باشد ،به گون هاي ک ه زب ان م تن ب ه تنه ایي و ب ه دور از درونمای ۀ آن ،
جذابیتي براي مخاطب نداشته باشد ،اصطالحاً از ای ن پدی ده در ادبی ات ،ب ه خودکارش دگي تعبی ر
ميشود.
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 .1امام(ع) با در نظر گرفتن اینکه زبان دعا واقعیتي فراتر از زبان عرف ب وده و نی ز ب ا
توجه به غیر لفظي و غیر وضعي بودن آن ،ب ه هنج ارگریزي واژگ اني ،آوای ي ،نح وي و
معنایي دست زدهاند.
 .5بیشترین برجستهسازي ادبي صحیفۀ سجادیه در حوزۀ معنا

انعط افپ ذیرت رین

سطح زبان ـ صورت گرفته و ای ن فراهنج اري معن ایي ،در گون هه اي تش بیه ،اس تعاره،
پارادوکس و ...نمود یافته است؛ که در نهایت تمام این امور اگ ر باش ناخت ژرف از زب ان
تومم باشد ،به آشناییزدایی ميانجامد.
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[ .]27شیري ،علي اکبر (2987ش)« .نقش آشنایي زدایي در آفرینش زبان ادبي» .مجله آموزش
زبان و ادب فارسي ،شماره .53
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صفوي ،کورش ( 2919ش) .از زبان شناسي به ادبیات ،چا اول ،تهران،چشمه.
ضیﻒ ،شوقي (2319م) .تاریخ األدب العربي؛ العص ر االس المي ،الطبع ة الس ابعة ،ق اهره،
دارالمعارف.
2317( ،---------م) .الفن و مذاهبه في النثر العرب ي ،الطبع ة الثالث ة عش رة ،ق اهره،دارالمعارف.
عبدالحمید ،محمدمحي الدین ( 2913ش) .شرح ابن عقیل ،جلد دوم ،تهران :منش ورات
سیدالشهداء،
علوي مقدم ،مهیار2911( .ش) ،نظریههاي نقد ادبي معاصر ،تهران :،سمت.
فتوحي ،محمود ( 2981ش) .بالغت تصویر ،تهران ،انتشارت سخن.
قمي ،عباس ( 2985ش) .مفاتیح الجنان (کلیات) ،چا هشتم ،قم ،نبوغ.
المدني الشیرازي ،علي خان (2217ق) .ریا السالکین ،قم،مؤسسة النشر االسالمي.
ناصح الخالدي ،کریم حسین ( 1727م) .ق راءة لغوی ة ونقدی ة ف ي الص حیفة الس جادیة،
عمان ،دار صفا للطباعة و النشر والتوزیع.
ولﻚ ،رنه ( 2911ش) .تاریخ نقد جدید،ترجمه :سعید ارباب ش یراني ،ته ران ،انتش ارات
نیلوفر.

