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 نگاري غزاليقطعيت باالي متن و قاطعيت نويسنده در سبك نامه

1دكتر مريم درپر  

    

  چكيده

پردازنـد از   هايي كه به بررسي رابطة قـدرت مـي        ويژه در شاخه  هپژوهي، ب   هاي نحوي در سبك     مقوله

ميـزان   در تحقيق حاضر بـا طـرح ايـن پرسـش كـه               .داردشناسي انتقادي اهميت بسيار     جمله سبك 

 تجزيـه و تحليـل    بـه  غزالي چگونه است،امام محمدنگاري ن و قاطعيت نويسنده در نامه    قطعيت مت 

كـاركرد  پرداختـه و    نگـاري غزالـي   در سبك نامه  ) طور خاص انواع وجه در مقولة فعل      ه  ب(وجهيت  

فـرض تحقيـق ايـن     .ايـم نويسنده و مخاطب بررسـي نمـوده  اين مؤلفة سبكي را در رابطة بينافردي       

از نگاري او متن از قطعيت بااليي برخوردار است و نويـسنده بـه صـاحبان قـدرت         هاست كه در نام   

 نتـايج تحقيـق   شـده و   اين پژوهش به روش توصيف آمـاري انجـام    .نامه نوشته است  موضع اقتدار   

كننـدة  درصد باالي وجه شناختي در كنار درصد باالي وجه امري مجموعاً تقويـت         دهد كه   نشان مي 

نگـاري غزالـي در    قطعيـت بـاالي مـتن در نامـه         .ه در مقابل نهاد قدرت اسـت      موضع اقتدار نويسند  

نـام دينـي و فقيـه بـزرگ شـافعي اسـت، بـر        عنوان عالم صاحب كه متأثر از موقعيت غزّالي به    حالي

عالوه بر تأييد فرضية پژوهش، نتيجة ديگر تحقيـق ايـن اسـت           . افزايش اقتدار او نيز تأثيرگذار است     

هـدف پـژوهش ايـن اسـت كـه بررسـي            .  اسـت  كار برجسته  نحو محافظه  ،دينيكه در بافت علوم     

هـاي سـبكي را   هاي سبكي در درون بافت موقعيتي متن و پرداختن به نقش يا كاركرد مؤلفـه  ويژگي

  .نشان دهد

  .هاي غزاليشناسي، انواع وجه، نامهسبك: هاكليدواژه

  درآمد-1

 از بافـت مـوقعيتي آن مـورد         فـارغ  مـتن    ،فارسـي شناسي انجام شده در زبان      هاي سبك در پژوهش 

 بـا توجـه بـه مـسألة     .هاي سبكي نيز پرداخته نشده استيبررسي قرار گرفته و به كاركرد يا نقش ويژگ        

                                                 
 dorpar90@gmail.com  مدرس زبان و ادبيات فارسي دانشگاه بجنورد -1
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ميزان قطعيـت مـتن و قاطعيـت نويـسنده در           با طرح اين پرسش كه      مذكور، پژوهش حاضر قصد دارد      

 نگـاري غزالـي   يه و تحليل انواع وجه در سـبك نامـه          تجز  به  غزالي چگونه است،   امام محمد نگاري  نامه

فـرض  . كنـد كاركرد اين مؤلفة سبكي را در رابطـة بينـافردي نويـسنده و مخاطـب بررسـي                  پرداخته و   

نگاري او متن از قطعيت بااليي برخوردار است و نويسنده از موضـع اقتـدار         تحقيق اين است كه در نامه     

هـاي سـبكي مـتن در       پژوهش اين است كه بررسي ويژگـي      هدف   .به صاحبان قدرت نامه نوشته است     

 .هاي سبكي را نشان دهدآن و پرداختن به نقش يا كاركرد مؤلفه درون بافت موقعيتي

هـاي نحـوي اهميـت بـسيار           بررسي مقولـه   ،گرا، انتقادي و زنانه   شناسي نقش در رويكردهاي سبك  

هـا در جملـه و    ن جمله، چگونگي نظـم واژه ها، ساده، مركب و پيچيده بود بلندي و كوتاهي جمله   .دارد

 اسـتقالل، تنـاوب، تـرادف، تقابـل و      جابجايي در ساختار نحوي، تعدي، همچنين همپايگي، وابـستگي،  

؛ سيمپـسون   1981 ، لـيچ  :رك( رابطة آن با ديـدگاه نويـسنده         ها، وجهيت و صداي نحوي و     تضاد جمله 

 مـورد   توانـد  رويكردهـا مـي     است كه در ايـن     از جمله مواردي  ) 2005 ، نويتس ؛1991 ، كاليمن ؛1993

نگـاري غزالـي بـه بررسـي     در اين مقاله جهت مطالعـة رابطـة قـدرت در سـبك نامـه          . گيردتوجه قرار   

  .پردازيمدر مقولة فعل مي1وجهيت

گرايي زبان را بسط داد، بر رويكردهاي مختلف تحليل گفتمان دربارة وجهيت            هليدي كه رويكرد نقش   

ـاعي گـسترش      هاي وجهيت هليدي را در ارتباط با      شناسان انتقادي، نظريه  زبانتأثير گذاشت و      مسائل اجتم

 هليدي را   ، هاج و كرس نظرية    دانيمكه مي   چنان .)1979 ، هاج و كرس   ؛1979،   فاولر و ديگران   :رك. (دادند

ـادي      فركالف با گسترش تحليل     و بردند شناسي اجتماعي به كار   در مطالعة رسانه و با نام نشانه       ـان انتق  گفتم

  .شت نظر هليدي دربارة وجهيت را غنا بخشيدكه بر كاركردهاي ارتباطي تمركز دا

ابـزاري  كـه      ساختار بيان روشن و جزئـي مـتن اسـت؛         وجهيت  «،  )131: 1986 (اجر فاولر از نظر ر  

فـاولر  . »ننـد كگويند، بيـان مـي  هايي كه مي را نسبت به حقيقت گزاره    شان التزام  و مردم با آن درجة تعهد    

بايـد،  «هـاي كمكـي ماننـد       هند؛ فعـل  دشمارد كه وجهيت را انتقال مي     ابزارهاي نحوي متعددي را برمي    

 و »... گويـا و تقريبـاً، متأسـفانه و      هيچ وجه، هرگز، فقط،    شك، به بي«، قيدها مانند    »شايد و ممكن است   

                                                 
1-Modality 
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ـ  ).47: 1993سيمپـسون،    (»برتـر و برتـرين    «گـذار    هـاي ارزش  صفت زبـان،  سون نيـز در كتـاب        سيمپ
طـور  بـه . اسـت بررسي كـرده    وجهيت را در مطالعة زاوية ديد       ) 84-47 :همان (ايدئولوژي و زاوية ديد   

 :همـان  ( دربارة ميزان درستي مفهوم يـك جملـه اشـاره دارد         او  گوينده يا عقيدة   نگرشوجهيت به   كلي  

گيـريم،  ر گوينده يا نويسنده به كار مـي       نظمنظور تبيين موقعيت، نگرش و نقطه       وقتي وجهيت را به    .)47

  . يابدحوزة بررسي آن گسترش مي

هـاي كمكـي    همچنين به نظـر او فعـل  .هليدي وجهيت را در ارتباط با فرانقش بينافردي مطرح كرد        

انواع گوناگوني از وجهيت ماننـد اجبـار و الـزام و ماننـد آن را بيـان                  ... مانند شايد، بايد، ممكن است و       

او وجهيت را انتخابي بـين بلـه و نـه           ). 199: 1987( بخشي از معناي انديشگاني بندها هستند        كنند و مي

  :رود؛ به عنوان مثال داند كه براي درجات متفاوت قطعيت به كار ميمي

  )بله. (كننددانشجويان از كتابخانه استفاده مي

  )نه. (كننددانشجويان از كتابخانه استفاده نمي

  )قطعيت پايين( .كنند از كتابخانه استفاده دانشجويان ممكن است

  )قطعيت باال. (كننددانشجويان هميشه  از كتابخانه استفاده مي

كساني كـه فرادسـت     . كند با مقولة قدرت ارتباط پيدا مي      كردهوجهيت به مفهومي كه هليدي مطرح       

گويند، نشان دهند و بـرعكس      كنند تا اطمينان خود را دربارة آنچه مي       هستند، از وجهيت باال استفاده مي     

  ).  75: همان(كنند فرودستان از وجهيت ضعيف يا پايين استفاده مي

گـراي    در دستور نقـش .نافردي و تعامل اجتماعي نشان دادهليدي تأثير عمدة وجه را در القاي معناي بي     

نقش اساسي دارد   وجه در ساختمان بند     . شود تقسيم مي  2 و باقي عناصر   1او ساختمان بند به دو بخش وجه      

ـانگر نگـرش          دهندة هستة اصلي گفتگو و تعيين     و از منظر بينافردي تشكيل     كنندة نوع تعامل است و نيز نماي

ـاقي عناصـر    4 و عنصر صـرفي  3در اين دستور وجه شامل نهاد     . گوينده در تعامل اجتماعي است      اسـت و ب

                                                 
1- Mood 

2- Residue 

3- Subject 

4- Finite element 
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ـافردي عبارت    در نظام بندها، سه نوع عمدة وجـه در          . هاي ديگر بند هستند   سازه خبـري،  : نـد از  فـرانقش بين

در دستور هليدي با آنچه تحـت عنـوان     ) خبري، پرسشي و امري   (انواع وجه   ). 72 :همان(پرسشي و امري    

ـار،    (وحيديان كاميار   . وجوه فعل در دستور زبان فارسي بحث شده مطابقت دارد           -54: 1382وحيديان كامي

  : نويسدبان فارسي ميدر تعريف وجه و توضيح سه وجه اصلي در ز) 56

تلقي گوينده يا نويسنده از جمله يعني مسلم و نامسلم بودن يا امري بـودن و نبـودن فعـل را وجـه                       

اگـر گوينـده بـه وقـوع فعـل يقـين           .  امري وجـود دارد    روز سه وجه اصلي اخباري، التزامي و      ام. گويند

 فعـل در صـورتي بـه وجـه     داشته باشد يا سخنش را قطعي مطرح سازد، فعل از وجه اخباري اسـت و             

. رود كه وقوع آن به صورت الزام، ترديـد، آرزو، توصـيه، شـرط و دعـا مطـرح شـود                    التزامي به كار مي   

همچنـين او در توضـيح وجـه وصـفي          . فعلي كه از وجه اخباري و التزامي نباشد، از وجه امري اسـت            

هـاي  ، فعـل جملـه يـا جملـه        هـا يكـي باشـد     اگر دو يا چند جمله پي هم بيايند و نهـاد آن           : گفته است 

هـاي وصـفي از   فعل. ناميمتوان به صورت صفت مفعولي آورد كه آن را فعل وصفي مي       غيرپاياني را مي  

  .نظر شخص، زمان و وجه تابع فعل جملة آخر هستند

 :پردازدنگاري غزالي ميبه تجزيه و تحليل انواع وجه در نامه )1( ذيلجدولاين مقاله، طبق 

  رهاي بررسي ميزان قطعيت متن معيا:1-1جدول 

  موضع ضعف-متنقطعيت  پايين ةدرج  موضع اقتدار-متنقطعيت  باالي ةدرج

هاي وجه اخبـاري و وجـه       استفاده از ساخت   -1

 ) هاي مثبت و منفيجمله(امري 

استفاده از سيستم افعال وجهي شناختي يعنـي       -2

كــارگيري افعــال مربــوط بــه بيــنش و ادراك بــه

  داشـتن، دريـافتن، دانـستن، درك       همچون عقيده 

 كردن

هـاي التزامـي، شـرطي،      كـارگيري سـاخت     به -1

... تمنايي، دعايي، پرسشي مانند بشود، برود، اگـر       

 ... اي كاش، اميدواربودن، آيا

كارگيري نظام وجهي شـناختي كـه بيـانگر         به -2

خيـال كـردن،    : عدم شناخت كامل هستند ماننـد     

 كردن، حـدس    به نظر رسيدن، تصور    فكر كردن، 

 زدن، استنباط كردن، پنداشتن
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شناسـي  هاي سـبك  هاي شناخته شده در پژوهش    در اين پژوهش، به روش آماري كه يكي از روش         

 به بررسـي انـواع      ،)2(گيرد مورد استفاده قرار مي    1ياشناسي پيكره اي با نام سبك   ويژه در شاخه   هاست و ب  

هـايي كـه مخاطبـان     فرضية پژوهش ابتـدا نامـه      نظور تأييد يا رد   م به .ايمهاي غزالي پرداخته  وجه در نامه  

هـاي پـژوهش انتخـاب    عنوان داده، به)عالمي و پدر يكي از شاگردانش     پادشاه، وزير، ابن  (متفاوتي دارند   

التزامـي، شـرطي،    ،  )هـاي مثبـت و منفـي      جملـه ( وجه امري    ،هاي وجه اخباري   ساخت گرديده، بسامد 

هـا بررسـي شـده و نتـايج در      در ايـن نامـه     استفاده از افعال وجهي شـناختي      وتمنايي، دعايي، پرسشي    

. هـاي همگـون بررسـي نمـوديم     سپس نتايج به دست آمده را در نامه .نمودارهايي نشان داده شده است    

اي بسامد اين ويژگي را در چهار نامه نـشان داديـم و بـا توجـه بـه                   در مرحلة پاياني با نموداري مقايسه     

و بررسي نقش يا كاركرد آن در رابطة بينـافردي          در مقولة فعل    تي هر نامه به تحليل وجهيت       بافت موقعي 

  .نويسنده و مخاطب پرداختيم

دانـم كـه در   عنوان شيوة پژوهش توجه بـه ايـن نكتـه را ضـروري مـي            در انتخاب روش آماري به    

وهش حاضر به ايـن دليـل        در پژ  .شناسي آمارهايي اهميت دارند كه در تحليل سبك معنادار باشند         سبك

روشـي از كـاربرد     «پردازيم كه آن را در شكل دادن به سبك به معنـاي             به توصيف آماري انواع وجه مي     

ـ        ه وسيلة زبان كه در يك بافت معين، ب       » شـود كـار گرفتـه مـي     ه   شخص معين و براي هدفي مشخّص ب

  . دانيممؤثر مي) 10: 1981ليچ، (

-فردي نظرية نقـش   با رويكرد فرانقش ميان   » كنما را من خاموش مي    هچراغ«بررسي سبكي رمان    «مقالة  

در مقالـة مـذكور، وجـه در        . پژوهشي مرتبط با تحقيق حاضر است     ) 1388نژاد و وزيرنژاد،    پهلوان (»گرايي

زبان فارسي به انواع خبري، پرسشي، شرطي، عاطفي، ترديدي، پيشنهادي، آرزويي، تمنايي، دعايي، التزامي،              

شناسـي  پژوهش ياد شده در حوزة سبك). 59 -56: همان(ي، تأكيدي و وصفي تقسيم شده است   امري، نه 

كه به رابطة قـدرت در   اما تحقيق حاضر با توجه به اين ،گيرد و مربوط به ژانر داستان است      گرا قرار مي  نقش

  .گيرد و مربوط به ژانر نامه استشناسي انتقادي قرار ميپردازد، در شاخة سبكمتن مي

                                                 
1-Corpus Stylistics 
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 هاي او غزالي و نامه-2 -1

االسـالم،   حجـة ابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن احمد غزالي، ملقب بـه       ها،  نويسندة اين نامه  

. الدين طوسي فقيه بزرگ شافعي است كه در پايـان روزگـارش هماننـد او در ميـان شـافعيان نبـود          زين

 گونـه مـورد خطـاب قـرار گرفتـه         ة بغداد اين  موقعيتي داشته كه از جانب دارالخالف      چنان مقام و     ،غزّالي

و حقيقـت   ... زاداهللا االنواره ايـن خطـاب صـادر شـد           ) دارالخالفه(از سراي مقدس عزيز نبوي      «: است

 االسـالم و فريـدالزمان ابوحامـد محمـد     حجةالدين دانسته آيد كه نظام اين جز به خواجة امام اجلّ زين 

- عـالم و انگـشت   تأييده تمام نگردد از آنچه او يگانة جهان و قـدوة  اهللا بن محمد الغزّالي ادام    بن محمد 

اسـت و همـة     م شـده    اهللا، تقـدم و زعامـت او را مـسّل         كثّرهم   ،ي روزگار است و در زمرة ائمة دين       نما

  .)39: 1362غزّالي،  (»اف كه از وي نشر افتاد متّفق استها به اين اوص زبان

فـضائل   به درخواست جمعي از طالبان كالم او با نـام            نزديكانشز  هاي غزالي را يكي ا    مجموعة نامه 

 چهـار بـاب      كـه  اين كتاب به پـنج بـاب تقـسيم شـده          .  گرد آورده است   االسالم حجةاالنام من رسائل    

انـد؛ بـاب اول     اساس مقام و موقعيت مخاطب دسته بندي شده         بر هانامه. هاي اوست نخستين شامل نامه  

، بـاب   »هايي كه به وزيران  نوشته اسـت       در نامه «، باب دوم    »ك و سالطين نوشته   هايي كه به ملو   در نامه «

و بـاب  »  ديـن نوشـته  ة و ائمـ در آنچه به فقها«، باب چهارم »امرا و اركان دولت نوشته  ه  در آنچه ب  «سوم  

در بـاب اول تنهـا    .»در فصول و مواعظ كه به هـر وقـت نوشـته   «پنجم مواعظ او را در بر دارد با عنوان      

پـنج نامـه    : را در بر دارد   باب دوم دوازده نامه     . اي كه مخاطب آن سلطان سنجر است      ؛ نامه ك نامه آمده  ي

االسالم، سه نامه به مجيرالدين و يك نامه بـه احمـد بـن       ببه صاحب شهيد فخرالملك، سه نامه به شها       

  . استهشت نامه گرد آمده باب سوم شامل پنج نامه است و در باب چهارم. الملكنظام

  هاي چهارگانه وجه در نامه  بررسي انواع-2 

، 33 -31،  13 -11: 1362 غزالـي،    :رك(ي مخاطبان چهار نامة برگزيـده       در اين بخش، ابتدا به معرف     

 را در نمودارهـايي نـشان        نتايج كنيم و وجه را در هر نامه بررسي مي       سپس انواع     و پردازيممي) 69 -66

 هـاي همگـون بررسـي     ي ويژگي سبكي برآمـده از هـر نامـه را در نامـه             پذيرتعميم پس از آن  . دهيممي
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 و در پايان، با توجه به مقام و موقعيت مخاطب و فضايي كه نامه در آن نوشته شده، بـه تحليـل                       كنيم  مي

  .پردازيمميبسامد انواع وجه در رابطة بينافردي نويسنده و مخاطب 

  هاي وجهي در نامه به شاه بررسي ساخت.2-1

راونـدي،  (» معزالدنيا و الدين ابوالحارث سـنجر بـن ملكـشاه          «ر سلطان سنج  ،1طب نامة شمارة    مخا

  :گويددربارة او مي) . ق582متوفي(ظهيرالدين نيشابوري . است) 168: 1333

سلطان سنجر پادشاهي بزرگ بود از واسطة آل سلجوق، ممتّع به طول عمر و طيب عـيش و نـشر                    «

از ابتداء عهد كه به خراسان ملك شد از قبل بـرادرش بركيـارق تـا حـدود         . ءذكر و فتح ديار و قهر اعدا      

  .)44: 1332نيشابوري، ( »....چهل سال، او را نوزده فتح ميسر شد و در هيچ وقت شكستي نيفتاد

  :خوانيم سلجوقي دربارة سنجر ميدر تاريخ سلسلة

ش بر همه جـا چيـره گرديـد         كار سنجر در خراسان دوام پيدا كرد و سلطنت وي قوي شد و قدرت             «

اي سنجر با دوام شد و به نور چهـرة وي شـهرها نـوراني               بختي در كارها بر   طالعي و نيك  پس خوش ... 

  .)315: 2536/1356اصفهاني،  (»شد

  :دربارة جالل و شوكت و وسعت پادشاهي او آمده استالصدور  راحة در

ـنجر             در هر شهري از شهرهاي عراق و امهات بالد ضياع و ضريب           « ـاز س ه با خاص گرفت و از آن عهـد ب

ـا    او از حد كاشغر تا اقصي بالد يمن و مكه و طايف و مكران و عمان و                   ةسلطان اعظم شد و خطب     آذربيجان ت

  .)171: 1333راوندي،  (»كردنده نام او مي اطراف ب سال خطبة وفاتش زيادت از يكحد روم برسيد و بعد

در . در خراسان و اسـارت سـنجر پايـان يافـت    .  ق548ه سال   اين قدرت عظيم با حملة تركان غز ب       

اين فتنة عظيم بسياري از مشاهير خراسان از جمله امام محمد بن يحيي نيشابوري كـه از اجّلـة علمـاي                     

     .)39: 1967اثير، ابن (ئيس نظامية نيشابور بود، كشته شدوقت و ر

عقايـد و حـسادت و رقابـت منفـي بـين            فضايي كه اين نامه در آن به نگارش درآمده، تعـصب در             

در اين موقعيت اجتماعي، حسودان و متعصبان غزالي را به نوشتن كفر و اباطيـل، داشـتن                 . عالمان است 

 ةمؤسـس فرقـ   -) . ق 150متوفي( آراي ملحدان، گرايش به مذهب مجوس و طعن و قدح امام ابوحنيفه           

گـويي بـه ايـن    اند لذا سـلطان سـنجر بـراي پاسـخ    متّهم كرده.)  ق403متوفي  ( اني و ابوبكر باقّل   -حنفي
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در . )11-13 : 1362 غزّالـي، (اسـت  احـضار كـرده   در نيشابور رگاه خود ك او را از توس به لش     ،اتّهامات

هاي زباني روشـن خواهـد شـد كـه آيـا      ، با تجزيه و تحليل صورتيچنين فضاي مسموم و پر از اتّهام 

بررسـي   ايـستد؟  مؤثّر از زبـان در موضـع اقتـدار مـي           ة استفاد شود و يا با   غزّالي تسليم قدرت حاكم مي    

  :دهدهاي وجهي در نامه به شاه نتايج زير را نشان ميساخت

 هاي وجهي در نامه به شاهتوزيع فراواني ساخت: 1-2نمودار 
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قطعيت مـتن را بـاال   %) 72(ي بسامد باالي وجه اخباركه در اين نمودار نشان داده شده است،          چنان

ها، باورهـا و احـساساتش      او در اين گزاره   . هاستبرده و بيانگر ميزان پايبندي نويسنده به حقيقت گزاره        

  : را با قاطعيت بيان كرده است

  نيست بيش مغرب به تا مشرق از زمين روي مملكت كه دارد آخرت پادشاهي كار كه... 

  احوال اغلب در نيست بيش سال صد دنيا در آدمي عمر و

  و جمله روي زمين نسبت به پادشاهي آخرت كلوخي است

  ست اهاي زمين گرد و غبار آن كلوخ  و همة واليت

  بود؟  و صد سال عمر را در ميان ازل و ابد و پادشاهي جاويد چه قدر كه بدان شاد بايد

  :، قابل توجه است ايستادهكارگيري وجه امري در مقابل پادشاه كه در باالترين درجة هرم قدرتبه
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  است بلند نسبت و دولت و اقبال كه چنان دار بلند همت

  مكن قناعت جاويد پادشاهي به جز تعالي خداي از و

 :دهدبررسي بسامد كاربرد وجه شناختي در نامه به شاه نتايج زير را نشان مي

 توزيع فراواني افعال شناختي در نامه به شاه: 2-2نمودار 
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 زيـرا درصـد     ؛عنوان يك مؤلّفة سبكي معنـادار نيـست        در اين نامه، توزيع فراواني افعال شناختي به       

پايين است و در نشان دادن ميزان قطعيت مـتن، قاطعيـت نويـسنده و    ) قطعي و ترديدي (افعال شناختي   

  . نمايش اقتدار او كاركرد ندارد

 ر نامه به وزير هاي وجهي د بررسي ساخت.2-2

الملك طوسي، مشهور   ، خواجه ابوالفتح مظفر، پسر بزرگ خواجه نظام       2ة شمارة   مخاطب نام 

  . به فخرالملك است

كـه در     بن ملكشاه بود تا آن      بن الب ارسالن و چندي نيز وزير بركيارق        وي ابتدا وزير تتش   

 ابوالفتح علـي بـن حـسين       بعد از عزل كيا      ،كرد  سنجر كه در امارت خراسات سر مي       ،490سال  

 وزارت خـود را در عهـدة او گذاشـت و            ،مجيرالملك و مجيرالدوله  ه  اردستاني طغرائي ملقّب ب   

ـ        ه   كه ب  500فخرالملك در اين سمت باقي بود تا عاشوراي سال           ه ضرب كارد يكـي از باطنيـه ب
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ستگاه سنجر صـادر  فخرالملك همه در ايام ده سال وزارت او در د   ه  هاي غزّالي ب  نامه. قتل رسيد 

  .)27: 1362غزّالي، ( است شده

  :دربارة او نوشته است) 319: 2536/1356(بنداري اصفهاني 

در معاشرت و صحبت فيروز بود، تأييد      . فخرالملك بخشنده و داراي خانواده و ثروتمند بود       

ر سـنج .  كـشته شـد    500كارها را ده سال اداره كرد و در عاشوراي سـال            . خدايي و مقام داشت   

    ....الدين محمد فخرالملك را وزارت داد پس از پسرش صدر

  و امـور دينـي چنـدان اهتمـامي نداشـته          به وزير نوشته كه به       ياين نامه را غزّالي در موقعيت     

 بنـابراين نويـسنده     .نداهزداي دست به دزدي مي     ظالمان گستاخ شده و عده      و نوشيدهشراب مي 

 وزير را متنبه كرده و او را تشويق نموده تا روش پدر خود              با يادآوري سرنوشت حاكمان ظالم،    

 :همـان (را در پيش بگيرد و اجازه ندهد كسي در انجام خيرات و صدقه دادن بر او پيشي بگيرد             

  : دآيميدر متن اين نامه، نتايج زير به دست  انواع وجهاز بررسي . )33 -31

  مه به وزيرهاي وجهي در ناتوزيع فراواني ساخت : 3-2نمودار

  
 

شود، وجه امري باالترين بسامد را دارد و در بافت سياسي نامـه بـه            كه در اين نمودار ديده مي      چنان

دهنـدة ميـزان قاطعيـت      وجه امري در مـتن نامـه، نـشان        % 84 كاربرد   .وزير مؤلفة سبكي معناداري است    
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بررسـي وجـه شـناختي در      . ستقدرت ا ها و اقتدار او در مقابل مخاطب صاحب       نويسنده در بيان گزاره   

  :دهداين نامه، نتايج زير را نشان مي

 توزيع فراواني افعال شناختي در نامه به وزير: 4 -2نمودار
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 او باور دارد كه روزگار فترت و آخر زمان است و در چنين روزگاري، هركسي بـه حـصني      .كندمطرح مي 

شـود،  كمك به درويشان و دعايي كه متعاقب آن حاصل مـي          : گويدين با اطمينان مي   حصين نياز دارد، بنابرا   

 .همان پناهگاه امن استواري است كه مخاطب بايد در پي آن باشد

بـه  » بـدان « وجـه امـري   باو » دانستن«غزّالي در اين نامه، ادعاها و عقايد خود را با فعل شناختي قطعي      

در آغاز بندها محذوف است اما تكرار آن در ذهن خواننـده، اقتـدار    » بدان «اگرچه فعل . كندمخاطب القا مي  

نويسنده از اوضاع شهر آگاهي     . دهدها را مورد تأكيد قرار مي     بندي او به حقيقت گزاره    نويسنده و درجة پاي   

  .كند تجديد نظر  خودداريدهد تا در روش حكومتقال مياش انتدارد و اين آگاهي را به مخاطب نامه

ـناختي           بسامد باال   از قبيل  يهايبندينحو ايدئولوژيك با صورت   در اين نامه،     ي وجـه امـري و وجـه ش

حقّ خداي عزّ ه ب«و سوگندهايي مانند » قطعاً و يقيناً« مانند قيدهاي تأكيد يبخشكاربرد عناصر شدت  قطعي،  

ـاور   ه قيدي به كار رفت صورت متممكه به» حقّ آن پدر شهيد توه  ب«و  » و جلّ  ـانگر ب اند، نمود پيدا كرده و بي

گيري قاطعانه توانسته    او با موضع  . است مسلّم و قطعي نويسنده نسبت به موضوعاتي است كه مطرح نموده          

قدرت حاكم به كار ببردزبان را به عنوان ابزاري بر ضد .  

 وعاتي است كهـسنده از موضـاخت نويـدهندة آگاهي، باور و شن، نشان قطعيوجه شناختي% 58
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 انـواع وجـه     بررسي،  )61 -53: 1362زالي،  غ: رك(هايي كه به وزرا و اركان دولت نوشته         در ديگر نامه  

 بيانگر وقوع يا عدم وقوع قطعي يك رويـداد          اين وجه  چون .دهد كه بسامد وجه اخباري باالست     نشان مي 

ـا هماننـد   بنابراين در اين نامه. شودمياست، بسامد باالي آن سبب قطعيت باالي متن و قاطعيت نويسنده             ه

ـاب    تدار نامه مي  فخرالملك نوشته، نويسنده از موضع اق     ه  اي كه ب  نامه نويسد و صاحبان قدرت را مـورد خط

ـاري  دهد با اين تفاوت كه در نامة مذكور بسامد وجه امري باال بود و در اين نامه           قرار مي  ها بسامد وجه اخب

ها، و گزارش اوضاع و احوال شـهرها و رعيـت را   نويسنده تجربيات، باورها، احساسات و نگراني     . باالست

  .رساند خبري به اطّالع وزيران، امرا و اركان دولت ميهايدر قالب گزاره

  هاي وجهي در نامه به عالم ديني بررسي ساخت.2-3

ـته                ،»ابن عالمي  «3مخاطب نامة شمارة     ـا او مكاتبـه داش   يكي از علماي ديني روزگار غزّالي است كـه ب

 در اين .ا وسيلة كسب دنيا ساخته بودند، دين راي از علما نوشته كه عدهيموقعيت اين نامه را غزّالي در  . است

 از وضعيت علوم دينـي      احياءالعلوم غزالي در    .نامه، سعي شده مخاطب آگاه شود تا در اين دام گرفتار نشود           

  : نويسدشكايت دارد و مي

اند كه  و بدين موجب علم دين مندرس شده است و معالم يقين منطمس گشته و به خلق چنان نموده                 «

يكي فتواي احكام كه قاضيان به كمك آن طرفين دعـوا را از يكـديگر جـدا    : سه بيرون نيستاقسام علم از    

كنند تا بر طرف مقابل غلبـه يابنـد و او را            كنند و دوم جدل كه فخرفروشان آن را چون زرهي به تن مي            مي

 علم طريق ديگـري     اما... يبند  رفاي كه واعظان بدان عوام را مي      تهي آراسته محكوم كنند و سوم سخنان ميان     

ـياء و نـور و       .انداست كه صالحان پيشين بدان رفته      ـاك آن را فقـه و حكمـت و علـم و ض  آنچه خداوند پ

   .)17 -16: 1374غزالي،  (»هدايت و رشد خوانده از ميان مردم رخت بربسته و كامالً فراموش شده است

  :گويدو در شكوه از عالمان روزگارش مي

انـد و اگـر هـم       اگون دهان علما را لجام زده است و لذا سكوت پيشه كـرده            لكن امروزه طمعهاي گون   «

چرا كه فساد مردم در گـرو فـساد         . چيزي بگويند و حق علم خود را ادا كنند روي سعادت را خواهند ديد             

شاهان است و فساد شاهان معلول عالمان و فساد عالمان نيز معلول غلبة حب و جاه است و هركه دوستي                    

   .)همان (»تواند امر به معروف كند چه جاي اكابرو ظفر يابد، ارذال را نيز نميدنيا بر ا

  : آيدمي در متن اين نامه، نتايج زير به دست انواع وجه از بررسي 
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  هاي وجهي در نامه به عالم دينيتوزيع فراواني ساخت: 5 -2نمودار 
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ـاال نـشان      .در متن اين نامه بسامد وجه اخباري باالست       شود،   مي كه در نمودار ديده   طور  همان اين بسامد ب

ـا  او در اين گزاره. بسيار استكند  هايي كه بيان مي   ميزان پايبندي نويسنده به حقيقت گزاره     دهد كه   مي ها، باوره

ـان   و احساسات و نگراني     دينـي گوشـزد   هايش و نيز حقايقي را كه خود به آن ملتزم است، بـه فـردي از عالم

ست چـون    ا علم از دين  «،  »ست ا خطر جمع فضل و علم بيشتر از خطر مال        « كه   شود  ميكند و خاطرنشان     مي

ـادم     ا اند نه دين را براي دنيا، دنيا تبع       دنيا را براي دين آفريده    «،  »وسيلت دنيا سازند از جمله كباير باشد       ست و خ

  . اما در اين نامه، وجه امري كاربردي ندارد.»ما رااين مصيبتي است جمله عل«و » و دين متبوع و مخدوم

 بـه   دهد كه همانند نامـه    نشان مي ) 71 -63: 1362 غزالي،   :رك (در بافت علوم ديني   انواع وجه   بررسي  

ـا عـدم    ها باالست؛ از آن اين گونه نامه  ابن عالمي، بسامد وجه اخباري در      جا كه وجه اخباري بيانگر وقـوع ي

ـا  او در ايـن گـزاره     .  است، بسامد باالي آن سبب قطعيت باالي متن شده اسـت           وقوع قطعي يك رويداد    ه

ـا                   باورها، احساسات و نگراني     دينـي    يهايش و نيز حقايقي را كه خود به آن ملتـزم اسـت، بـه ائمـه و فقه

 گذرد وظاهر دل ميه صميم دل ذكر را مسلّم بود و ديگر ضرورات ب    « كه   شود  يادآور مي كند و    مي  گوشزد

ـال دارد      ... «،  )64 :همان(» ذكر حق تعالي  ه  همگي دل به هيچ چيز ندهد الّا ب        در علم فقـه و ادب درجـة كم

ت سـ  ا علمي كه اعلي درجات علـوم     ه   بايد كه ب   .)وجه اخباري (ست   ا ايستادن بر مدارج فضل كار عاجزان     

ـا علمـي    تـر روي در  فرض عين آرد و از علمي كه بيشه بترقّي كند و از فرض كفايت روي       خلـق دارد ب



 دوم      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(           جستارهاي ادبي                                           86 

ـان (» )وجه التزامي (انتقال كند كه جملگي آن روي در آخرت دارد           ـات راه هرچنـد        «و  ) هم شـعب و مقام

بسيار است ليكن جملة آن از دو ورق بيرون نيست، اول ورق معاملت است و دوم ورق معرفت و معاملت 

 :همان(»  اخالص در جملة اعمال  ست و نهايت معاملت    ا ست و بدايت معاملت لقمة حالل      ا مقدمة معرفت 

   ....و) 69

ـال و روز مخاطـب اسـت ماننـد              كاربرد ديگر وجه اخباري در اين نامه       : ها، اعالم آگاهي نويسنده از ح

ـالي كـه مـساعدت مـي               پيوسته تنسم اخبار وي مي    « كـرد در   رفت و باكبابي كه كرده بود بر تحـصيل و اقب

  .)64: همان(» ...آمد مواظبت اعتداد و استبشار تمام حاصل مي

  هاي وجهي در نامه به پدر يكي از شاگردان غزالي بررسي ساخت.2-4

 بـه  ( پدر يكي از شاگردان غزّالي است كه انتظار بازآمدن فرزند خود را به وطن              ،4ة شمارة   مخاطب نام 

ـباب    داشت اما غزّالي پدر را ترغيب كرده كه او را به طلب دانش و تقوي رها           )صلة رحم منظور   كنـد و اس

  : آيد به دست مي در متن نامه، اين نتايجانواع وجهاز بررسي .فراغت خاطرش را فراهم نمايد

   وجهيهايساختتوزيع فراواني : 6 -2نمودار
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نويـسنده  . هاستدهندة قاطعيت باالي نويسنده در بيان گزاره      وجه امري در متن نامه، نشان     % 56,5اربرد  ك 

و در » دانـستن «در اين نامه، نظرات و عقايد خود را در جايگاه استاد علوم ديني، با فعل شـناختي قطعـي             

 .بيان كرده است» بدان«وجه امري 
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  توزيع فراواني افعال شناختي در بافت طبقة عامه: 7 -2 نمودار
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دهندة آگاهي و يقـين نويـسنده دربـارة موضـوع      وجه شناختي در نگارش نامه، نشان    %56,5كارگيري  به

ـ  «داند كه از او با اطمينان كامل مي. مطرح در نامه است  ه تحـصيل آورنـد و   هزاران اندك بود كـه روي ب

 علم آورنـد انـدكي باشـند      ه  اعمال دنيوي بگردانند و از آن طبقه كه توفيق يابند و روي ب            روي از اشغال    

  .» ...ن مهيا بود ادراك غوامض علوم راكه قريحت و فهم ايشا

  :دهد نشان ميهاي مورد بررسيع وجه را در نامههاي بسامد انوااي زير، تفاوت نمودار مقايسه

  هاي وجهي در چهار نامهمقايسة  فراواني ساخت:  8 -2نمودار 

0

20

40

60

80

100

امريوجه اخباريوجه التزاميوجه

8.5

72

19.5

84

6.5 9.5
0

80.5

16.5

56.5

30.5

13

شاهبهنامه

وزيربهنامه

دينعالمبهنامه

عاميمردمبهنامه

  
جا كـه وجـه    از آنه در نامه به عالم دين و شاه، بسامد وجه اخباري باالست؛         دهد ك  نشان مي  اين نمودار 

ـتن و قاطعيـت                  اخباري بيانگر وقوع يا عدم وقوع قطعي يك رويداد است، بسامد باالي آن سبب قطعيت م
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در نامه به   %) 84(باالترين درصد وجه امري     همچنين در اين نمودار نشان داده شده كه         . نويسنده شده است  

 اين امر با وظايف گستردة وزير در ارتباط با امور رعيت و مسائل مـذهبي تناسـب دارد و                    .زير آمده است  و

نام در مدارس نظامية بغداد و نيـشابور        عنوان يك عالم ديني زاهد و مدرس صاحب        نشانة اقتدار نويسنده به   

ابـن  (» شمرده شده ير و تحقيق يگانه     در ميان امامان شافعي در تصنيف و تحر       «، او   الشافعيهطبقاتدر  . است

  :و ابن خلكان دربارة او گفته است) 510: 2004كثير، 

الحرمين جويني به كسب علم اشتغال ورزيد و چندان تالش كرد تا از بزرگاني شد                در نيشابور نزد امام   

و شاد بود و تا زمان      كرد، در اين هنگام شروع به نوشتن كرد و استادش به وجود ا            ها اشاره مي  كه استاد بدان  

الملك را ديدار كـرد، وزيـر   سپس از نيشابور به لشكرگاه سلطان رفت و نظام  . درگذشت استاد همراه او بود    

در بارگاه وزير گروهي از اهل فضل و دانـش بودنـد،          . كردمقدم او را گرامي داشت و بسيار به او توجه مي          

 سپس وزير تدريس .ها غلبه كرد و مشهور گرديد و بر آن  هايي برگزار شد  ها جدل و مناظره   بين غزّالي و آن   

 بـه تـدريس مـشغول شـد، اهـل عـراق از او               484االول سال    در جمادي  .اميه بغداد را به او واگذار كرد      نظ

   .)216: 1972(زده شدند و منزلت او نزد آنان باال گرفت شگفت

ران كه گشادوبست امور به دست آنان موقعيت علمي و اجتماعي غزّالي موجب شده تا او در مقابل وزي

، از موضع اقتدار سخن بگويد و از        )3(آمدند  بوده و صاحبان اصلي قدرت در دولت سلجوقي به حساب مي          

ـتن در          . افزوده است طرف ديگر همين شيوة سخن گفتن بر اقتدار او مي          ـاالي م به عبارت ديگر، قطعيـت ب

ـافعي        عنوان عالم صاحب   ت غزّالي به  كه متأثر از موقعي    نگاري غزالي در حالي   نامه نام ديني و فقيه بـزرگ ش

  . است، بر افزايش اقتدار او نيز تأثيرگذار است

ـالم ديـن برجـسته        نحو محافظه  ، در مقابل درصد صفر وجه امري در بافت علوم ديني           كار را در نامة ع

كه تنها به  او فقهيان را از اين .وجه است اقتدار غزّالي در ميان فقيهان روزگارش قابل ت ،با وجود اين  . كندمي

ـا،   (» فقه ديني«اشتغال دارند و از  ... ) آداب نماز، زكات، حالل و حرام و        (» فقه دنيا « پرهيز از بخل، بطـر، ري

...) عجب، مكر، مداهنه، طول امل و قسوت دل و پرداختن بـه صـدق، اخـالص، قناعـت، توّكـل، ورع و              

  :كندند، سرزنش ميا غافل

اند و همة مردم اين علوم را مهجور نهاده. كندكس به شناختن آفات اعمال اقبال نمي اين روزگار هيچ   در

گويند فقه همين است و علم به آفات        هايي كه زادة شهوات است داوري كنند و مي        اند تا در خصومت   رفته
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كه فقه دنيا در حالي. اندشغول شدهاند و يكسره به فقه دنيا مرا كه فقه حقيقي است از زمرة علوم بيرون كرده        

ـا بـه           اگر حسني دارد اين است كه دل از عناصر بيگانه و غفلت            -آور بپيرايد تا به فقه دين بپردازد و فقـه دني

  ).401: 1375غزّالي، (شود واسطة اين فقه ديگر است كه در زمرة علوم ديني محسوب مي

از ،  نمـوده ) طبقة خود افراد هم (عالمان ديني   ت وجهة   نويسنده خود را ملزم  به رعاي      رسد كه   به نظر مي  

 .نهادهاي خود را در قالب فرايند اسنادي بيان كرده اسـت ها خودداري كرده و پيشقيم به آندادن دستور مست  

ـين         جهالـت  ها و هاي منفي، تعصب  تواند به دليل رقابت   كار مي نحو محافظه همچنين   ـايي باشـد كـه در ب ه

ـا و از جملـه          انديشها و جزم  نظريزگار غزّالي رواج داشته؛ تنگ    عالمان و فقيهان رو    هايي كه گاه بزرگان م

ـاد      در نامة اول غزّالي ديـديم كـه او ر     . اهل تصوف را به كام مرگ كشانده است        ـتهم بـه كفـر و الح ا نيـز م

  . استتذكر دادهر را طبقة خود مالحظة اين امرسد كه او در نوشتن نامه به افراد هماند، لذا به نظر مي نموده

درصد وجه امري در نامه به شاه نيز قابل توجه است زيرا پادشاه در باالترين درجة هـرم قـدرت                   % 8,5

ـاألخره    اسـت كارگيري وجه امري در نامه به شاه، هرچند اندك، نشانة اقتـدار نويـسنده               جاي دارد و به     و ب

- اجتماعي نويسنده و مخاطب طبيعي به نظر مـي وجه امري در بافت طبقة عامه با توجه به موقعيت    % 56,5

  .رسد

  :دهداي وجه شناختي در چهار نامه، نتايج زير را نشان مينمودار مقايسه

  مقايسة فراواني افعال شناختي در چهار نامه:  9 -2نمودار 
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درصد باالي وجـه شـناختي قطعـي در         ؛  %58 مؤلّفة معنادار اين نمودار مربوط به نامة وزير است با           

 .كنندة موضع اقتدار نويسنده در مقابل نهاد قدرت استكنار درصد باالي وجه امري مجموعاً تقويت

  گيرينتيجه

دهندة قطعيـت بـاالي مـتن و قاطعيـت نويـسنده در برابـر نهـاد                 نتايج حاصل از اين پژوهش نشان     

در نامـه   %)  84( باالترين درصد وجـه امـري        .رددگترتيب فرضية تحقيق تأييد مي    قدرت است و بدين     

به وزير آمده است؛ اين امر با وظايف گستردة وزير در ارتباط با امور رعيت و مـسائل مـذهبي تناسـب                      

نام در مدارس نظاميـة بغـداد   عنوان يك عالم ديني زاهد و مدرس صاحب   دارد و نشانة اقتدار نويسنده به     

و اجتماعي غزّالي موجب شده تا او در مقابل وزيران كـه گشادوبـست              موقعيت علمي   . و نيشابور است  

آمدنـد، از موضـع    امور به دست آنان بوده و صاحبان اصلي قدرت در دولت سلجوقي بـه حـساب مـي     

بـه عبـارت   . افـزوده اسـت  اقتدار سخن بگويد و از طرف ديگر همين شيوة سخن گفـتن بـر اقتـدار او      

عنـوان عـالم     كـه متـأثر از موقعيـت غزّالـي بـه           نگاري غزالي در حالي   ديگر، قطعيت باالي متن در نامه     

 درصد بـاالي وجـه      .نام ديني و فقيه بزرگ شافعي است، بر افزايش اقتدار او نيز تأثيرگذار است             صاحب

كنندة موضع اقتـدار نويـسنده در مقابـل         شناختي قطعي در كنار درصد باالي وجه امري مجموعاً تقويت         

درصد وجه امري در نامه به شاه نيز قابل توجه اسـت زيـرا پادشـاه در بـاالترين         % 8,5.نهاد قدرت است  

كارگيري وجه امري در نامه به شاه، هرچند انـدك، نـشانة اقتـدار نويـسنده            درجة قدرت جاي دارد و به     

وجه امري در بافت طبقـة عامـه بـا توجـه بـه موقعيـت اجتمـاعي نويـسنده و                     % 56,5 و باالخره    است

  .رسدب طبيعي به نظر ميمخاط

آيـد ايـن اسـت كـه در         عالوه بر تأييد فرضية پژوهش، نتيجة ديگري كه از اين تحقيق به دست مي             

دهـد  هـا نـشان مـي     درصد صفر وجه امري در اين نامه      .  است كار برجسته ديني نحو محافظه  بافت علوم   

از دادن دسـتور    ،  نمـوده ) قـة خـود   طبافراد هـم  (عالمان ديني   نويسنده خود را ملزم به رعايت وجهة         كه

ـ   ها خودداري مستقيم به آن    .نهادهاي خـود را در قالـب فراينـد اسـنادي بيـان كـرده اسـت       ش كـرده و پي

هايي باشـد كـه در بـين    جهالت ها وهاي منفي، تعصبتواند به دليل رقابت كار مي نحو محافظه همچنين  

هايي كـه گـاه بزرگـان مـا و از           انديشيها و جزم  ينظرعالمان و فقيهان روزگار غزّالي رواج داشته؛ تنگ       
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در نامة اول غزّالي ديديم كه او را نيـز مـتهم بـه كفـر و     . جمله اهل تصوف را به كام مرگ كشانده است    

 داشـته طبقة خود مالحظة اين امـر را    رسد كه او در نوشتن نامه به افراد هم        اند، لذا به نظر مي    الحاد نموده 

  .است

 ها يادداشت

 »88 -86: 1993سيمپـسون،   « از   2 و در شـمارة      »295 -287،  2 ج :2001،  گيـون « جدول از    1در شمارة    -1

  . است»199: 1385زاده،  آقاگل«استفاده شده است؛ هر دو به نقل از 

  .شودهاي آماري تجزيه مياي، پيكرة متن با استفاده از رايانه و روششناسي پيكرهدر سبك -2

جوقيان يعني ديوان اعلي، متكي بر نظامي بود كه در زمـان خالفـت عباسـي توسـعه                  ترين ديوان سل   عالي -3

معـروف بـه    ( ديوان انشا و طغـرا       -1: شد كه عبارت بودند از    اين ديوان به چهار ديوان معتبر تقسيم مي       . يافته بود 

تيفا به سرپرسـتي     ديوان زمام و اس    -2الممالك قرار داشت    ديوان رسايل كه در رأس آن طغرايي معروف به منشي         

معـروف بـه ديـوان    ( ديـوان عـرض   -4الممالـك   الممالك تحت نظر مـشرف     ديوان اشراف  -3الممالك  مستوفي

او مـستقيماً از سـوي سـلطان        . عهده داشـت   وزير رياست ديوان اعلي را بر     . كه عارض سرپرست آن بود    ) جيش

وظـايف  . شـدند و اطرافيـان او نيـز عـزل مـي         كرد، وزير   مرد يا تغيير مي   شد و هنگامي كه سلطان مي     انتخاب مي 

ويژه افزايش توليدات كشاورزي و رفاه حال مـردم          و به   كلي بر جريان امور از سوي سلطان       عمومي وزير نظارت  

وزير عالوه بر وظايف خود در ديوان اعلي، اغلـب اوقـات در ديـوان مظـالم هـم                   . منظور ارتقاي عايدات بود    به

 ايـن   هبي نظـارت داشـت و     وزير بر نهـاد مـذ     . براي رفع ظلم و ستم از رعايا بود       اي  يافت كه محكمه  حضور مي 

 كـه از راه      بـود  هيدليل عايدات قابـل تـوج      خاطر پيوند بين اختالفات مذهبي و مخالفت سياسي و به          نظارت به 

 ير حكـام و   باالخره وزير در مقام خدمتگزار شخصي سـلطان، روابـط بـين سـلطان و سـا                . شداوقاف حاصل مي  

    .)39 -38: 1372لمبتن،  (كردخليفه را هدايت مي
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