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چکيده

در پژوهشهاي سبک شناسي ،سبک را به دو گونة سبک شخصي و سبک عمومي (دورهاي) دستهه بنت ي متيکننت در
سبک شناسي عمومي ،مهون را با توجه به اشهراکاتي که سبک در يک دورة خاص دارد ،بررستي متيکننت امتا در ستبک
شخصي ،ويژگيهاي فردي و رواني نويسن ه مورد توجه قرار ميگيرد به طوري که سبک نگارش هتر نويستن ه در پيونت
با عواملي چون ذوق ،سليقه ،جهان بيني ،مقام علمي و اجهماعي او ارزيابي ميشود «لئو اشپيهزر» از سبک شناستاني بتود
که پژوهشهاي سبک شناسي را در گرو شناخت روحيات و ويژگيهاي فردي نويسن ه ميدانست و بر اين استا

روش

سبک شناسي خود را در سه مرحله ارائه کرد
اين مقاله بر آن است تا بر پاية مراحل نظرية اشپيهزر ،ارزش سبک شخصي را در پژوهشهتاي ستبک شناستي ن تان
ده ب ين منظور رسالة سوانح «احم غزالي» ،به عنوان نمونة عملي اين طرح ،برگزي ه ش و سبک شخصتي غزالتي در
نگارش سوانح بررسي ش
واژههای کليدی
سبک شخصي ،لئو اشپيهزر ،احم غزالي ،سوانح
مقدمه
در پژوهش هاي سبک شناسي ،سبک را از جهت فردي يا جمعي بتودن بته دو گونتة ستبک شخصتي و ستبک عمتومي
(دورهاي) دسهه بن ي مي کنن منظور از سبک شخصي اين استت کته خصواتيات فتردي گوينت ه در ستخنش بازتتا
مي ياب و همين ويژگي ها موجب تمايز ساخهار و محهواي سخن او از سخن ديگران ميشود به عبارت ديگر روحيتات
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و خصلههاي فردي يک نويسن ه در گزينش و چينش واژههاي او تأثير مستهقي دارد آنهته در بررستي ستبک شخصتي
اهميت دارد ،سير تعالي يک نويسن ه از تقلي تا خالقيت است؛ هر نويسن ه کار خود را با تتأثير پتريري از ستبک رايت
روزگار خود آغاز ميکن و ميکوش خود را در مسير حرکت سبک عمومي قرار ده تا اثرش به عنتوان جزيتي از آن شتناخهه
شود اما نويسن ة خالق پس از م تي اين سبک تقلي ي را رها ميکن تا يافهههاي خود را به شيوهاي مهمتايز بيتان کنت چنتين
نويسن گاني بزودي به شيوهاي دست مييابن که با شيوة معمول و همگاني تفاوت دارد (نک :فهوحي)222 :1931 ،
سبک گروهي يا دورهاي ،گونة ديگر سبک است «سبک دوره يعني سبک ک و بيش م هرک آثار يتک دورة ختاص»
(شميسا )93 :1939 ،هر سبک دورهاي خود مجموعه اي از سبکهاي شخصي است؛ يعني شتاعران و نويستن گان ستبک
دوره اي ،ضمن اين که از لحاظ کاربرد ويژگيهاي عمومي به سبک عمومي تعلق دارن  ،فرديت خااي هت دارنت و اگتر
اين فرديت پرورش ياب  ،شاعر يا نويسن ه ،ااحب سبک شخصي ميشود در بررسي سبک يک دوره ،عوامل اجهمتاعي
اهميت بي هري دارد زيرا آنهه موجب تمايز يافهن سبکهاي گروهي از يک يگر متيشتود ،حتوادا اجهمتاعي و سياستي
برجسههاي است که در ادوار تاريخي رخ ميده و طيف گسهردهاي از نويسن گان را تا م تي تحت تأثير قرار متيدهت ،
مثالً در عصر غزنوي و قاجار که دربارهاي مرکزي مقه ر بودن  ،شعر م حي نيز در اوج بود اما افويان به دليل حمايت
از ان ي ههاي مرهبي به شعر ديني و مرهبي بهاي بي هري ميدادن
در نحوة شکل گيري سبکهاي شخصي و دورهاي نکهة مهمي وجو د دارد و آن رابطة ميان اين دو نوع سبک است هتر
سبک دورهاي با شاخص ش ن سبک يک يا چن نويسن ه پ ي ميآي  ،به اين ترتيب که در برههاي از زمان ،ستبک يتک
نويسن ه مورد پسن و تقلي ديگر نويسن گان قرار مي گيرد هنگامي که اين سبک به عنتوان ستبک عمتومي دوره تثبيتت
شود و همة افات و شاخصههايش را بياب دچار تکرار و يکنواخهي مي گردد تا اين که نويستن ة ختالق ديگتري از دل
اين سبک فرسوده مهول شود و سبک تازهاي را بيافرين (نک :فهوحي292 :1931،ت  )299البهه هر سبک نويي بته ستبک
دوره تب يل نميشود بلکه يک سبک نو باي به مرحلهاي از ک متال و واييتي رستي ه باشت تتا نويستن گان ديگتر آن را
برگزينن و بکوشن شيوة سخن خود را به آن نزديک کنن

سبک دوره

سبک شخصي نو و
مرجع مرجع

سبکهاي شخصي
نو

سبک دوره

با توجه به رابطة ميان سبک شخصي و سبک دورهاي ،مي توان گفت در اين دسهه بن ي ،سبک شخصي ااالت دارد و
سبک دوره به تبع آن پ ي ميآي اهميت و برجسهگي سبک شخصي از تعاريف ااطالح سبک نيز دريافت ميشود:
 روميان به عنوان نخسهين کساني که دربارة سبک سخن گفهته انت  ،ستبک را آشتکار کننت ة سرشتت و روح آدمتيدانسههان و فرديت سبک نويسن ه و گوين ه را از مالکهاي تمايز سبک برشمردهان (نک :عباديان)13-19 :1932،

تکرار موجز

3 /

 سبک « ،ويژگي ذهن آدمي است که در شيوة بيان ،نحوة کاربرد امکانات زباني و جز آن بخوبي بازشتناخهني استت»(عباديان)12:1932 ،؛
 «شيوة کاربرد زبان در يک بافت معين ،به وسيلة شخص معين ،براي ه في م خص» (فهوحي)93 :1931 ،؛ «روش خاص ادراک و بيان افکار به وسيلة ترکيب کلمات و انهخا« -روشي خاص که شاعر يا نويسن ه ،ادراک يا احسا

الفاظ و طرز تعبير» (بهار :1923،د)؛

خود را بيان ميکن  :طرز بيان ما في الضمير» (معتين-1932 ،

 :1992ذيل سبک)
آن گونه که از اين تعريفها بر ميآي دو رکن «زبان» و «شخص» يک سبک را ميسازد و از اين ميان عامل شتخص،
اساسي تر است زيرا تربيت و محيط زن گي ،منزلت اجهماعي ،خلقيات ،ذوق و سليقه ،جهان بيني و مقام علمي نويستن ه
است که بر چگونگي اسهفادة او از ابزار زبان تأثير مسهقي دارد بنابراين ميتوان مح ودة سبک شناسي را تنگتتر کترد و
به جاي بررسي عوامل دورهاي  ،جغرافيايي ،فرهنگي ،مرهبي و ويژگيهاي شخصي و دروني نويسن ه را در مرکتز يتک
تحليل سبک شناسي قرار داد البهه در اين روش همة عواملي که در شکلگيري خلقيات و شخصيت يک نويسن ه دخيل
بودهان  ،خواه نا خواه ،بررسي خواه ش به بيان ديگر سبک شناستي فردگرايانته ،ديگتر روشتها و رويکردهتاي ستبک
شناسي را نيز در بر ميگيرد
براي دست يافهن به سبک شخصي هر نويسن ه باي عوامل سبکي دوره را کنار زد و به ويژگيهتايي توجته کترد کته
کامالً در انحصار همان نويسن ه است ممکن است اين ويژگيها در سطح لفظي و ادبي ستخن او جلتوهگتر باشت يتا در
سطح فکري و محهوايي به سخنش رنگي خالقانه و حهي سبک ساز بخ ي ه باش بررستيهاي تتاريخي عصتر نويستن ه،
آگاهي از باورها ،عقاي  ،عاليق و ميزان دانش او ،دقت در نوع و ميزان کاربرد فنون بالغي و توجه به تکرارها و تأکيت ها
در اثر وي ،ميتوان به روشن ش ن سبک شخصي او کمک کن بنابراين تعيين سبک شخصي يتک نويستن ه عتالوه بتر
جنبه هاي درون مهني مانن زبان و بالغت به عواملي فراتر از مهن نيز وابسهه است؛ رابطة اين مهون با عوامل فترامهن يتک
رابطة دو سويه است که باي هر دو سوية آن مورد توجه قرار گيرد سبک شنا
خارج از آن چ

باي همتواره از درون متهن بته عوامتل

داشهه باش و پس از موشکافي اين عناار ،به خود مهن بازگردد اين رويکرد ،قرابت سبک شناسي را

با دانش نق ادبي آشکار ميکن زيرا «منهق ادبي ناگزير است فرديت و نبوغ نويسن ه يا شتاعر را ن تان دهت تتا از ايتن
طريق سه وي را در اب اع و نوآوري م خص کن » (فهوحي)113 :1931،
«لئو اشپيهزر» ( )Leo Spitzerاز سبک شناساني است که کوشي ه است پيون ميان عوامل اجهماعي و تتاريخي زمتان
مؤلف و ويژگيهاي فردي و رواني او را از نظر زبان شناخهي شناسايي کن وي همواره بررسي سبک را بتا مستائل زبتان
در پيون ميدانست و وح ت زباني و ادبي يک اثر را در تناستب بتا شخصتيت روان تناخهي نويستن ه يتا شتاعر تبيتين
ميکرد اشپيهزر معهق بود سبک يک اثر ادبي ،بيان بيواستطة شخصتيت روان تناخهي نويستن ه و ملتت اوستت (نتک:
عباديان )13 :1932 ،بر اسا

نظرية ادبي وي هر اثر ادبي چون دايرهاي است که مرکز و گرانيگاه اين دايره ،همة عناار

سبکي نويسن ه را به سوي خود جر

ميکن اگر سبک شنا

بهوان نقطة اتکاي ان ي ة مؤلف را ک ف کنت  ،مرحلتة

االي کار را در دريافت سبک شخصي او به انجام رسان ه است از اين پس کار او اين است کته مت ام از پيرامتون ايتن
دايره به سمت مرکز حرکت کن و رابطة ميان عوامل سازن ة سبک را با آن محهواي االي پي ا کنت بنتابراين بته اعهقتاد
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اشپيهزر « هر کژراهي سبک شناخهي بتا نوستاني عتاطفي ارتبتار دارد و کتار ستبک ترستي نمتودار ايتن نوستان استت»
(غياثي )93 :1992،در رويکرد سبک شناسي اشپيهزر ،توجه االي به مؤلف و چگونگي تکوين اثر ادبي اوستت از ايتن
رو ،رويکرد وي به «سبک شناسي تکويني» ( )Genetic stylisticsنيز م هور ش ه است (نتک :شميستا121 :1939 ،؛
فهوحي)199 :1931 ،
بر پاية رويکرد اشپيهزر ،سبک شنا

باي در هر تحليل سبک شناسي سه مرحله را طي کن :

در مرحلة اول کار وي خوان ن مکرر مهن و انس يافهن با آن است تا جايي که ويژگيهاي تکرار شون ة متهن در برابتر
چ

او جلوه گر شود اين کار ممکن است در نگاه نخست دشوار و مالل آور به نظر برس از اين رو اشتپيهزر استهع اد،

تجربه و بردباري خوانن ه و نيز باور او نسبت به نهاي ارزن ة کار را از عوامتل ضتروري در روش ستبک شناستي ختود
معرفي کرده است ( )Spitzer, 1974: 27ب ين ترتيب «اين گونه درک انهقادي مسهلزم شناخت رمز ويژة هر آفريننت ه
است اين رمز ضرورتاً براي بيان درون نويسن ه به کار گرفهه ش ه است» (غياثي)92 :1992،؛
مرحلة بع اين است که سبک شنا

ميان ويژگيهاي تکرار شون ة ستبک بتا روحيتات فتردي و جهتان بينتي مؤلتف

ارتباطي بياب براي تحقق يافهن اين مرحله ،سبک شنا

باي افزون بر نکات نوشتهاري متهن بته روحيتات و شخصتيت

مؤلف نيز توجه داشهه باش بررسي تاريخ عصر نويسن ه و مطالبي که ديگران يا خود نويسن ه دربارة زن گي شخصتي و
عقاي او بيان کرده ان  ،در اين مرحله بسيار مه است حرکت م اوم ميان عناار تکترار شتون ة متهن بتا جهتان بينتي و
عالئق نويسن ه ،به سبک شنا
سبک شنا

باي از احسا

کمک ميکن تا جنبه هاي شخصي و مرتبط با روحيات وي را ک ف کن در اين مرحله
دروني خود نسبت به مهن و مؤلف کمک بگيرد از اين رو به گفهتة منهقت ان ،روش وي تتا

ان ازهاي ذوقي و اشراقي است البهه خود اشپيهزر نيز به اين نکهه اذعان داشهه است ()Spitzer, 1974: 27؛
در مرحلة آخر ،سبک شنا

دوباره به مهن بازميگردد تا الگوهايي براي تأيي درستهي و ااتالت آن ک تف شتهودي

خود پي ا کن (نک :فهوحي)193 :1931،
اين مقاله بر آن است تا به بررسي سبک شخصي نويسن ه بپردازد و بر اسا

نظرية فردگرايانة اشپيهزر ،تتأثير فرديتت

و خالقيت را در پ ي آم ن يک سبک ن ان ده ب ين منظور رسالة سوانح «احم غزالي» را به عنوان نمونة عملي ايتن
طرح برگزي هاي تحليل سبک نگارش اين رسالة کوتاه بخوبي مي توانت ستبک شناستي شخصتي را معرفتي کنت البهته
پريرفهن اين طرح در گرو اين است که ااالت سبک شخصي پريرفهه شود
پيشينة تحقيق
با توجه به اين که فرديت نويسن ه در سبک نوشهن او تأثير بسيار دارد ،ميتوان سبک شخصتي را بته اتورت جزيتي و
مسهقل بررسي کرد دسهاوردهاي اشپيهزر که حاال دي فرد گرايانة او بته ستبک شناستي استت،

iختوبي اهميتت و

ارزش سبک شخصي يک نويسن ه را ن ان مي ده البهه تاکنون در حوزة سبک شناسي فارسي ،تحقيق برجسههاي دربارة
آراي اين سبک شنا

آلماني اورت نگرفهه است و کليات نظرية او در منابع دست دوم به طور پراکن ه و خالاه بيتان

ش ه است
در اين مقاله از جنبة عملي ،سبک شخصي احم غزالي در سوانح مورد ارزيابي قرار گرفهه استت دربتارة موضتوع و
محهواي اين رسالة عرفاني ،کهابها و مقايت بسياري نوشهه ش ه اما دربارة سبک نگارش آن ،تنها ميتوان بته مقالتهاي بتا
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عنوان «کاربرد برخي از شگردهاي زباني در آثار فارسي احم غزالي» اشاره کرد نويسن گان در اين مقالته ،آثتار فارستي
غزالي را از دي گاه فرماليسهها بررسي کرده ان و عنااري چون آشنايي زدايي و برجسهه ستازي را در ايتن مهتون تبيتين
کردهان بنابراين ميتوان گفت تا کنون پژوهش سبک شناسانة دقيق و مسهقلي دربارة سوانح اورت نگرفهه است
سبک شخصي احمد غزالي
سوانح از جمله مهون فاخر و باز عرفاني تت ادبي است و در يک نگاه کلي و با تکيه بر عناار سبک عمومي ،در قيا

بتا

ديگر مهون همعصر خود ،برجسهگي بارزي ن ارد بنابراين باي دليل شتاخص بتودن ايتن متهن را در ميتان ات ها متهن
عرفاني تت ادبي ،به نحوي ديگر جست
در بررسي سبک نگارش سوانح ،اگر قرار باش به شيوة ستبک شناستي ييتهاي (نتک :شميستا 159 :1939 ،بته بعت ؛
فهوحي 293 :1931،به بع ) عمل کني ؛ يعني اين مهن را در پتن ييتة آوايتي ،لغتوي ،نحتوي ،ادبتي و فکتري ريزبينانته
بنگري  ،آنهه به دست مي آي فهرسهي از نوع و کاربرد خاص کلمات ،ساخهار جمالت ،انواع آرايههاي ادبي و گوشتهاي
از نمودهاي فکري غزالي در اين رساله است اين شيوه که در مق مه نويسي آثار مصحّح فارسي نيز مرستوم بتوده استت
شاي تا ان ازهاي براي خوانن گان مفي واقع شود ت مثالً آنان را با سبک کلي اثر آشنا کنت يتا بعضتي م تکالت متهن را
براي ان بگ اي ت اما در بررسيهاي سبک شناسي روش علمي و دقيقي نيست زيرا ويژگيهاي نوشهاري احمت غزالتي در

ييه هاي آوايي ،لغوي و نحوي کامالً تحت تأثير سبک دورة اوست؛ بي هر اين ويژگيها را در کهابهايي چون تاريخ بيهقتي
و ديگر مهون همعصر آن ميتوان يافت (نک :بهار 92/2 :1923،به بع ؛ قس :پي نوشت) اما در ييههتاي ادبتي و فکتري
سوانح به ت ري جنبههاي فردي سبک احم غزالي رخ مي نماي و علل شاخص بودن اين مهن عرفاني روشن ميگتردد
از اين رو ،براي دست يافهن به سبک شخصي غزالي يزم است روحيتات و آرا فتردي وي ،و عوامتل جامعته شتناخهي
مؤثر در سبک سوانح تحليل شود اکنون بر اسا

نظرية فردگرايي اشپيهزر به بررسي سبک رسالة سوانح ميپردازي :

مرحلة اول ـ عناصر تکرار شونده
نخسهين مرحله در شناخت سبک شخصي احم غزالي ،خوان ن مکرر سوانح و انس گرفهن با آن است قطعاً در هر بتار
خوان ن مهن ،نکات تازهاي ک ف خواه ش به ت ري کلمات يا جمالت خااي ن اندار و شاخص ميشون دريافهن
اين ن انهها پيون ميان مهن و سبک شتنا

را پ يت متيآورد ( ) )Spitzer, 1974: 27بتا ايتن روش متيتتوان بته

ويژگيهاي خاص سبک غزالي دست يافت مهمهرين چيزي که در اين خوانشهاي پي در پتي آشتکار متيشتود ،عنااتر
تکرار شون ة مهن است بعضي از موضوعات يا مطالب به دليل اين که مه تلقي ش ه يا مورد عالقة غزالي بوده ،چنت ين
بار تکرار ش هان اين عناار تکرار شون ه ،همان رمزهايي است که غزالي براي بيان غير مسهقي ان ي ه و باور ختود بته
کار گرفهه است عناار تکرار شون ة سوانح را ميتوان در دو سطح لفظي و محهوايي بررسي کرد؛ در سطح لفظي تکترار
عنااري مانن واژگان ،جمالت و آرايه هاي ب يعي و بياني مورد توجه است در سطح محهوايي افزون بر مباني فکتري و
درونمايههاي االي غزالي ،ظرفيههاي عل معاني نيز از جهت انهقال اين مباني ،قابل ارزيابي است
 -1لفظ
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 -1-1واژگان و جمالت
در اولين خوانش سوانح آنهه جلب توجه ميکن تکرار واژههاي «ع ق ،عاشق و مع وق» است تکرار اين واژهها بتا
توجه به موضوع رساله ،کامالً طبيعي و موجه است تکرار عبارت قرآني «يُحبُّهُ وَ يُحبّونَه» (مائ ه )53/نيتز از ايتن نتوع
است زيرا من أ و مباني ع ق عرفاني را باي در اين آيه جست (نک :سوانح 22 ،31 ،21 ،3 :1992،و )29
او عالوه بر اين که مباحث مه خود را با تکرار برجسهه و پر رنگ ن ان داده ،گاه به تفنن ادبي و شعرگونگي ستخن
خود نيز توجه داشهه است تکرار کلمات «گاه» در فصل سوم« ،خود» در فصل ده « ،وقت» در فصل دوازدهت « ،ن تان»
در فصل سي و ه ه « ،ساز» در فصل سي و نه و «ادراک» در فصل چهل و هفه از اين گونه است
بررسي ميانگين واژهها در جمله ،ارزش سبک شناخهي خااي دارد فراواني جملههاي کوتاه و منقطع در سخن باعث
شها

سبک ،سرعت ان ي ه و هيجانانگيزي ميشود و برعکس فراواني جملههاي بلنت ستبکي آرام را رقت متيزنت و

جملههاي مرکب تو در توي پيهي ه ،حرکت سبک را کن متيکنت (فهتوحي )235 :1931،در ستوانح جمتالت و حهتي
فصول کوتاه است و هيجان و شور دروني نويسن ه را همراه با گسسهگي و ابهام موضتوع متورد نظتر وي نمايتان کترده
است البهه بعضي از جمالت شکل خااي دارد و ارکان کالم در آنها جابجتا شت ه استت کتاربرد زيتاد ضتماير اشتاره،
اسلو

اسهثناي عربي ،تق ي فعل ربطي به افات نهاد ،تأخير قي يا مهم و حرف اضافة آن نستبت بته فعتل جملته از

ويژگيهاي اين جمالت است اين نوع ساخهار جمله از آثاري که در س ة چهارم از عربي به فارسي ترجمه ش ه بتود بته
مهون فارسي راه يافت و تا بيش از يک قرن بع که نثر فارسي به ت ري روش خود را در ترکيب جمل مستهقر ستاخت،
در آثار نثر دي ه ميشود (نک خطيبي 123 :1929 ،و  )199مثالً:
«برِآن دردي به خليفهي بمان آنجا ب ل ع ق م تي» (غزالي)33 :1992 ،
« و آن خطايي که بر عاشق برود از قهر ع ق از هالک کردن خود ،طلب فراق خود ميکن که واتال ب وگروستت ،و
بود نيز که بر نايافت بود از قهر کار يا از غلبات غيرت» (غزالي)33 :1992 ،
«پس ب انسهي که در ع ق رن االي است و راحت عاريهي ،البهه هيچ راحتت ااتلي ممکتن نيستت در وي پنت ار»
(همان)21:
با اين توضيح ،معلوم مي شود که اين نوع جمالت غزالي ،بر اسا

سبک نگارش دوره ساخهه ش ه است از ايتن رو،

چنين جمالتي در بررسي سبک شخصي وي ارزش چن اني ن ارد
 -2-1بديع لفظي
دقت بي هر در مهن سوانح ن ان ميده که احم غزالي در بخ ي از سطح ادبي نيز همهنان بته تکترار توجته داشتهه
است از ميان آرايههاي «ب يع لفظي» ،سجع و جنا

در سوانح برجسههتر است تکرار در سطح لفظي ،عالوه بر تأکي بر

مضمون ،موسيقي کالم را ه افزايش ميده «سجع» عامل هماهنگي در مهون نثر است و وقهي «جنتا » در کنتار ايتن
هماهنگي قرار گيرد ،توازن و توازي مهن تا ح زيادي افزايش ميياب و تکرار حتروف و ات اها موجتب متيشتود تتا
موسيقي کلمات به طور محسو

به گوش برس ميتوان گفت ،سوانح يک شعر بلن منثور استت کته آهنتگ و نظت و

توازن را نميتوان در آن نادي ه گرفت البهه غزالي هرگز معني را ف اي لفظ نکرده است و تا جتايي کته يزم بتوده و بته
مفهوم آسيب نرسان ه از سجع و جنا

و ديگر آرايهها بهره بترده استت تتوازن و آهنتگ کتالم او در جمالتتي ماننت :
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«گرفهاري عاشقان ديگرست و گفهار شاعران ديگر» (غزالي« ،)2 :1992 ،چون واال انفصال بتود ،انفصتال عتين واتال
بود ،پس انفصال از خود عين اتصال بود» (غزالي« ،)19 :1992 ،ه او عاشق و ه او مع وق و ه او ع ق ،که اشتهقاق
عاشق و مع وق از ع ق است» (غزالي ،)12 :1992 ،آشکار است
 -3-1بديع معنوی
تناسب (مراعات النظير) و تضاد ،مهمهرين آرايههاي «ب يع معنوي» در سوانح غزالي است کته تقريبتاً در همتة فصتول
دي ه ميشود ،البهه الفاظ مهناسب يا مهضاد معمويً در کنار ه قرار دارد و خوانن ه براي يتافهن آنهتا نيتاز بته جستهجو و
دقت زيادي ن ارد همان طورکه معلوم است تناسب و تضاد نيز از آرايههايي است که مفهوم تکرار را ،اين بتار در معنتي
به ذهن ميآورد ،مثالً:
«اين حروف م همل است بر فصولي چن که به معاني ع ق تعلق دارد اگرچه حت يث ع تق در حتروف و درکلمته
نگنج  ،زيرا که آن معاني ابکار است که دست حروف به دامن خ ر آن ابکار نرس و اگرچه ما را کار آن است که ابکتار
معاني را به ذکور حروف دهي در خلوات الکالم» (غزالي )2 :1992 ،در اين شتاه کلمتات «حتروف ،فصتول ،معتاني،
ح يث ،کلمه و کالم» با ه و «ع ق ،ابکار ،دامن خ ر ،ذکور و خلوات» با ه تناسب دارد
 -4-1بيان
در اين مهن کوتاه انواع اور خيال وجود دارد درست است که اين آرايهها کالم را شاعرانه ميکن  ،اما در ايتن گونته
مهون وظيفة ديگري نيز به عه ه دارد و آن توضيح معني و بيان احوال نفساني گوين ه يا نويستن ه استت و انهقتال آن بته
مخاطب (پورنام اريان)22-23 :1993 ،
بي هر ت بيهات غزالي فقط ارکان االي (م به و م بهبه) را دارد به عبارت ديگر ت بيه در اين رستاله بي تهر از نتوع
اضافة ت بيهي و ت بيه بليغ است و انواع ديگر ت بيه بسيار ک دي ه ميشود انهخا

عبارات ت بيهي کوتاه ،از يتک ستو

ايجاز و تأثير سخن را در سوانح برجسههتر کرده است و از سوي ديگر جنبة اين هماني و تخيّل را قوت بخ ي ه استت
اين ت بيه ها بنا بر موضوع و ه ف نويستن ه از نتوع عقلتي بته حستي استت زيترا احمت غزالتي از مفتاهي انهزاعتي،
نامحسو  ،شخصي و گاه غير قابل ادراک سخن گفهه و اسهفاده از ت بيه عقلي به حسي که بههرين نوع ت بيه در تقريتر
حال م به است ،او را در انهقال اين معاني ياري داده است
در مقايسه با ت بيه ،اسهعاره سه ناچيزي در بيان غزالي دارد همهنين اسهعارههتاي او «مکنيته» و بتاز از نتوع اضتافة
اسهعاري است وي کوشي ه ارزش و مقام وايي ع ق را با شخصيت دادن به آن ن ان ب هت و بته همتين دليتل هنگتام
اشاره به اين مفهوم مهعالي از ضمير مخصوص جان ار يعني «او» اسهفاده کرده است« :ع ق را همّهي است که او مع توق
مهعالي افت خواه » (غزالي ) 33 :1992 ،عل و درجات مخهلف آن مانن وه و خيال و ظن نيز در نگاه غزالتي زنت ه
و پويا هسهن و ق رت رقابت يا رويارويي با ع ق را دارن :
«از پن ار عل و هن سة وه و فيلسوفي خيال و جاسوسي حوا

باز ره » (غزالي)29 :1992 ،

«يک نکهه از نکت او روي به دي ة عل نماي از روي لوح دل»( غزالي)53 :1992 ،
غير از ت بيه و اسهعاره ،آرايههاي ديگري نيز در زيبايي و ت خّص سخن او سهي است يکي از اين آرايههتا «تمثيتل»
است منظور از تمثيل حکايات کوتاهي است که احم غزالي ،براي تبيين سخن خود در اثناي فصول نقتل کترده استت
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اين تمثيلها که خصوايات و احوال عاشق و مع وق را در رابطة ع ق ترسي ميکنن  ،برگرفهه از ع قهتاي مجتازي و
زمينيان اما در اال نماين گان ع ق مهعالي و حقيقي هسهن و به خاطر ملمو

بودن ،خوانن ه ميتوان ع ق ااتيل را

با آنها تطبيق داده ،تا ح زيادي درک کن اين حکايتات در فصتول (32 ،93 ،99 ،25 ،29 ،11و )91م تاه ه متيشتود،
مثالً « :مجنون چن ين روز طعام نخورده بود ،آهويي به دام او افهتاد اکترامش نمتود و رهتا کترد [پرستي ن چترا چنتين
کردي؟] گفت :از او چيزي به ليلي ميمان جفا شرر نيست» (غزالي )32 :1992 ،آنهه دربارة ايتن تمثيلهتا مهت استت،
اين است که دو عامل تکرار و ايجاز در آنها وجود دارد؛ اين حکايتها براي تبيين مفاهي دشوار ع تق بته کتار گرفهته
ش ه و غزالي با شگرد داسهان پردازي ،يک بار ديگر بعضي از مطالب را تکرار کرده استت از ستوي ديگتر در پرداختت
هنرمن انة اين حکايات تا ح ممکن جانب ايجاز و گزي هگويي را رعايت کرده است
 -2محتوا
در بخش محهوايي سوانح دو عامل مفهوم و شيوة انهقال مفهوم ،از ديگر عناار ،برجسههتر است از اين رو ،ابهت ا دربتارة
مباني فکري غزالي به اخهصار سخن ميگويي و بع ميزان بهرهگيري او را از ظرفيههاي عل معاني در برقراري ارتبار بتا
مخاطب مورد بررسي قرار ميدهي
 -1-2مباني فکری تکرار شونده در سوانح
الف) آراي غزالي دربارة حقيقت ع ق چن ان در سوانح بروز يافهه که اين رساله را ميتتوان چکيت ة آراي او دربتارة
روان ناسي ع ق دانست و به گفهة «هلموت ريهر» ( )Hellmut Ritterم کل بهوان کهابي يافت کته روان ناستي را تتا
چنين مرتبة بلن ي تجزيه و تحليل کرده باش (نک :مجاه )235 :1952 ،
) تضاد ع ق و عقل از موضوعاتي است که در مهون ادبي و عرفاني بسيار به آن پرداخههانت اگتر احمت غزالتي را
پي رو نظريه پردازي ع ق ب اني باي در جسهجوي مخالفت ش ي او با عقل و عل باشي در حالي که وي معهق استت
هر چن عل و عقل مانن حروف و کلمات توان دريافت معني ع ق را ن ارن اما نباي آنها را يکسره کنار زد او طاقت و
ادراک عل حصولي را تا مراحل ابه ايي ع ق مي پريرد و در مراتب بايي ع ق آن را به شرر ترقي و تب يل شت ن بته
معرفت باطني ،قادر به خبر گرفهن از ع ق مي دان تأکي بر اين موضوع جايگاه عقل را نزد عارف عتالمي چتون احمت
غزالي روشن ميکن و ميان او و عارفاني که عقل را در عراة ع ق معطل دانسههان  ،تمايز ايجاد کرده است
ج) مفهوم ديگري که غزالي در تکرار آن تعمّ و اارار بسيار دارد« ،عجز درک و بيان در برابر مفهتوم ع تق» استت
اين مضمون بارها با جمالت گوناگون تکرار ش ه است« :و اين هرکس فه نکن »« ،هرکس اينجا راه نبرد»« ،ايتن سترّي
عظي است»«،کالمُنا إشاره»« ،العجزُ عَن درکِ اإلدراکِ إدراکٌ» « ،در واف تو عجز است توانايي من» و
 -2-2شيوة انتقال مفهوم در سوانح
چگونگي انهقال مفهوم ،بيش از آن که به ساخهار و شکل کالم مربور باش  ،نويسن ه را در انهقال محهوا ياري ميکن
از اين رو ويژگيهاي عل معاني را در بخش محهوايي سوانح مورد بررسي قرار دادي
 -1-2-2نوع جمالت
گرشهه از جمالت خبري که غزالي با توجه به سبک شخصي خود ،آنها را ساخهه و احوال مخهلفي بتراي هتر يتک از
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ارکان آنها (مسن و مسن اليه) خلق کرده است ،به جمالت پرس ي و ن ايي توجه خااي داشهه است بته عبتارت ديگتر
تکرار اين دو نوع جمله در مهن کوتاه سوانح جلب توجه مي کن و خوانن ه را به جسهجوي مفهتومي فراتتر از محت ودة
يک جملة خبري ه ايت ميکن :
اسهفهام توان باييي در انگيزش حس کنجکاوي مخاطب دارد و او را به تفکر و يافهن پاستخ وا متيدارد بته عبتارت
ديگر اين جمالت مخاطب را از يک شنون ة منفعل به يک مخاطب فعّال که اجازة اظهار نظر دارد ارتقا ميده
يکي از ويژگيهاي نثتر عرفتاني خطتابي بتودن آن استت کته بته اتورت جمتالت امتري يتا نت ايي نمتود متييابت
(غالمرضايي )952 :1922،البهه شيوة غزالي در سخن گفهن با مخاطب ،دوسهانهتر از آن است که از امتر و نهتي استهفاده
کن وي در مقامي برابر با مخاطب سخن ميگوي نه در موضعي برتر چون اسهاد يا شيخ غزالي در چنت جتاي ستوانح،
خوانن ه را به اورت ن ايي ،خطا

قرار داده و با عبارت «جوانمردا» با او سخن گفهه است در ايتن قستمهها ستخن او

گيرا و تأثيرگرار است (نک :فصول  2و )11
 -2-2-2ايجاز
تا اينجا معلوم ش که تکرار ،چه در لفظ و چه در محهوا ،در سخن غزالي بسام بتاييي دارد در ااتل عامتل تکترار
شون ه در سوانح «تکرار» است همهنين آنهه در ميان اين همه شگرد «تکرار محور» مه است ايتن استت کته تکترار و
تأکي هاي غزالي موجب خسهگي و دلزدگي خوانن ه نميشود ،او با هنر نويسن گي خود توانسهه مطالب مهت را چنت ين
بار بيان کن و در عين حال يکنواخهي را به کالم خود راه ن ه مؤثرترين عامل در اين راه وسعت دايرة واژگتان احمت
غزالي است تنوع الفاظ و جمالت و نحوة همن يني آنها به گونهاي است که مخاطب گاه ااالً تکرار کلمه يا مضمون را
در بين اين همه واژة ج ي و همگون احسا

نميکن و حهي از اين تکرار الهراذ ميياب

اما خوانش پي در پي و دقيقتر سوانح ما را با جنبة ديگري از سبک غزالي روبترو متيکنت ؛ دشتواري مفهتوم ستخن
غزالي در عين سا دگي جمالت او ما را به سوي نمود فردي ديگري در هنر نگارش غزالي فرا ميخوان که در سطح عل
معاني آشکار ميگردد :در کنار تکرارهاي غزالي بيان موجز او قرار دارد
از دي گاه عل معاني ،ايجاز بههرين روش براي انهقال دريافههاي دروني است در اين روش جنبتة رازآلتودي و ابهتام
اين مفاهي حفظ ميشود و از سوي ديگر عارف فرات انهقال يافهه هاي خود را خواه داشت عارفان سخن گفتهن بته
اين شيوه را زبان اشارت خوان هان کاربرد گسهردة ايجاز ،اين روش انهقال معني را به يکتي از عنااتر تکترار شتون ه و
برجسهه در سبک غزالي تب يل کرده است
اگرچه بهره بردن از تکرار و ايجاز به طور همزمان مهناقض مينماي اما هنتر غزالتي در همتين اجهمتاع ضت ين بتوده
است موضوعات مورد نظر وي با اين که بارها تکرار و ت اعي ش ه باز داراي ابهام و دشتواري استت زيترا ع تق يتک
تجربة باطني ،منحصر به فرد و گريزان است که با وجود کوشش غزالي نه تنها به قي سخن درنيام ه بلکه کالم او را نيتز
دربن کرده است؛ ضمن اين که خود غزالي ه اارار چن اني در شرح و تفسير بي هر ن اشهه است
مرحله دوم -عوامل فردی و جامعه شناختي
مراحل سبک شناسي تکويني کامالً به ه پيوسهه است؛ به اين معني که نميتوان عناار تکرار شون ة مهن را از روحيات
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و ان ي ه هاي يک نويسن ه ج ا کرد و اگر در اين پژوهش اين مراحل به طور مجزا بررسي شت ه بت ان دليتل استت کته
شيوة کار اشپيهزر به اورت منظ و مرحله به مرحله ن ان داده شود
مرحلة دوم در سبک شناسي شخصي اين است که ارتبار ميان عناار تکرار شون ة مرحلة اول با روحيتات ،عالئتق و
جهان بيني مؤلف ک ف شود ذوق و سليقه ،روحيات و تجار

شخصي ،جنس ،سن ،دايرة واژگاني ،ميزان عل  ،عقايت

و گراي هاي مرهبي ،مجموعه عواملي هسهن که در پ ي آوردن سبک شخصي نويسن ه نقش عم ه دارنت «بته عبتارت
روشنتر سبک نمودار روحانيت آفرينن ه است در حقيقت تعبير جملة معروف بوفن ( )Buffonکته گفهته بتود :ستبک
همان شخصيت فرد است ،جز اين نيست» (غياثي)92 :1992 ،
سبک شخصي با روحيات مؤلف چنان پيون دارد که ميتوان از يکي به ديگري راه يافت به عبارت ديگر ،اگر آگاهي
از روحيات نويسن ه ميتوان در بررسي سبک شخصي او راهگ ا باش  ،برجسهگيها و ويژگيهتاي ستبکي ختاص او نيتز
ميتوان سبک شنا

را به ييه هاي دروني شخصيت نويسن ه هت ايت کنت  ،بتراي مثتال بته اعهقتاد اشتپيهزر رمتان «دن

کي وت» حايت رواني نويسن ة خود يعني سروانهس ( )Cervantesرا به نمايش گراشهه است؛ يتا آهنتگ موجتود در
نوشهههاي فيلسوفي چون دي رو ( )Diderotگوياي هيجانات درونتي و سرشتت عصتبي او استت( Spitzer, 1974:
)135-141
افزون بر عوامل فردي ،پارهاي از ويژگيهاي جامعه شناخهي و محيطي نيز در شتکلگيتري ستبک هتر نويستن ه متؤثر
است زمان ،مکان ،زبان ،طبقه اجهماعي نويسن ه و تأثير مهتون گرشتهه يتا همعصتر از جملتة ايتن عوامتل استت (نتک:
فهوحي )229 :1931،از ميان اين عوامل طبقة اجهماعي مؤلف جنبة شخصيتري دارد؛ ممکن است زمان ،مکتان ،زبتان و
بينامهنيت در آثار چن ين مؤلف اشهراکاتي داشهه باش و به سبک شنا

در بررستي ستبک يتک دوره يتا يتک محت ودة

جغرافيايي کمک کن اما آگاهي از موقعيت و طبقة اجهماعي نويسن ه و شناخت وابسهگي او به مکهبهتا و جريتانهتاي
مه عصر در تعيين سبک شخصي او نقش اساسي خواه داشت موضوعات و مبتاحثي کته در رستالة ستوانح تکترار و
تأکي ش ه با جريان فکري غزالي کامالً همسو است در بررسي سبک شخصي غزالي توجه به موارد زير کارآمت استت
همة اين موارد به نوعي در خلق سوانح دخيل بوده است و بررسي هر يک ،با دي سبک شناسي شخصي ارتبتار عوامتل
فرامهن را با شيوة نگارش سوانح آشکار مي کن براي روشن ش ن اين مطلب ،بههر استت ايتن متوارد بتا عنااتر تکترار
شون ه ،مخصوااً در بخش محهوا ،مقايسه شود
الف) احم غزالي (م 521هت ق) از عارفان م هور س ة پنج است وي را از م تايخي برشتمردهانت کته ع تق بته
مظاهر را تأيي و تروي ميکرد سخنان احم غزالي در با

ع ق ،چن ين بار مورد شترح و تقليت عارفتان ديگتر قترار

گرفهه است
) وي در آموخهن علوم راي زمان خود به جايگاهي رسي که در غيا

برادرش ،ح ود ده سال (از  322تا  333هت

ق) اسهادي نظامية بغ اد را بر عه ه داشت ترکره نويسان احم غزالي را با عبارت «برادر کههر امام محم غزالي» معرفي
کرده ان گويا آنان از مقام علمي احم تغافل کرده و فقط او را يک اوفي دانسههان اما بع علمي شخصيت احم اگتر
به ان ازة برادرش برجسهه نيست ،در تعيين سبک وي بسيار اهميت دارد
ج) در منابع مخهلف از ق رت وعظ و سخنوري غزالي بارها سخن به ميتان آمت ه استت شتهرت غزالتي در وعتظ و
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خطابه موجب ميشود تا نسبت به نوع جمالتش از جنبة ارتبار و عل معاني دي خاصتري داشهه باشي
د) همان طور که غزالي ،در مق مه گفهه ،سوانح را براي «دوستهي عزيتز و نزديکهتر از بترادر» نگاشتهه استت و ايتن
شناخت از روحيات و ميزان عل و درک و ذوق خوانن ه موجب ش ه تا غزالي گاه اميمانه با او حرف بزن يتا موعظته
کن احهمايً موجز سخن گفهن غزالي نيز تا ح ي به آشنايي اين دوست عزيز بتا ان ي ته و م تر

عاشتقانة او مربتور

ميشود البهه دليل االي اين ايجازگويي به موضوع دشوار ع ق برميگردد
مرحلة سوم ـ بازگشت به متن
باي به مهن بازگردد تا شواه ي براي تأيي يافهههاي خود پي ا کن آنهه در ايتن مرحلته

در آخرين مرحله ،سبک شنا

از برآين دو مرحلة قبل به دست ميآي همان سبک شخصي و منحصر به فرد نويسن ه است
سبک
شخصي

عناصر تکرار
شونده

روحيات
مؤلف

سبک شنا

در دو مرحلة نخست سبک شناسي شخصي ،چنان با مهن و روحيات نويسن ه انس ميگيرد که در همتان

مرحلة دوم مي توان نهيجة کار سبک شناسي را ارائه کن اما جسهجوي شواه ي که نهيجة کتار او را تأييت کنت موجتب
سن يت يافهن نظرات او ميشود
بازگ ت به رسالة سوانح و مطابقت دادن نهيجة مراحل اول و دوم با مهن ،يافهههاي حاال از سبک شناستي شخصتي
را تأيي ميکن براي نمونه چن مورد از اين شواه نقل ميشود:
 ) 1بيان تفصيلي حايت عاشق در مراحل مخهلف ،از نمودهاي روان ناسي غزالي در اين اثتر استت کنتار هت نهتادن
جمالت پراکن ة او دربارة احوال عاشق در مراحل ع ق ،اين موضوع را آشکار ميکن :
مرحلة اول« :ابه اي ع ق چنان بود که عاشق ،مع وق را از بهرخود خواه و اين کس عاشق خود استت بته واستطة
مع وق وليکن ن ان که ميخواه او را در راه ارادت خود به کار برد» (غزالي« ،)53 :1992،در ابه ا بانتگ و ختروش و
زاري بود که هنوز ع ق تمام وييت نگرفهه است» (غزالي ،)33 :1992 ،او نه طاقت دوري از مع وق را دارد و نه تتا
دي ن وي را «زيرا که هسهي او عاريت است و روي در قبلة نيسهي دارد ،وجود او در وج مضطر

شود تا بتا حقيقتت

کار ن ين و هنوز تمام پخهه نيست» (غزالي « ،)35 :1992 ،تا ب ايت ع ق بتود هرجتا م تابه آن حت يث بينت همته بته
دوست گيرد ،مجنون چن ين روز طعام نخورده بود ،آهويي به دام او افهاد اکرامش نمود و رهاکرد پرسي ن چترا چنتين
کردي؟ گفت از او چيزي به ليلي مان جفا شرر نيست» (غزالي)32 :1992 ،
مرحلة دوم« :کمال ع ق چون بهاب  ،کمهرينش آن بود که خود را براي او خواه و در راه رضاي او جتان دادن بتازي
دان  ،ع ق اين بود ،باقي هريان بود و علت» (غزالي« ،)53 :1992 ،چون کار به ح کمال رس و وييت بگيرد ،حت يث
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در باقي افه و زاري به نظاره و نزاري ب ل گردد ،که آلودگي به پالودگي ب ل افهاده است» (غزالتي« ،)33 :1992 ،کمتال،
مع وق را دان و از اغيار او را شبهي نياب و نهوان يافت ،انسش از اغيار منقطع گردد اي از آنهه تعلتق بت و دارد چتون
سگ کوي دوست و خاک راهش و آنهه ب ين مان » (غزالي)39 :1992 ،
 )2به اعهقاد غزالي عل در تمام مراحل ،ع ق را دنبال مي کن و با آن تضادي ن ارد؛ در مراحتل ابهت ايي علت از قتوة
خيال کمک ميگيرد (نک :غزالي ،)33 :1992 ،در مرحلة بع عل باي به معرفت (عل باطني) تب يل شتود زيترا در ايتن
مرحله «يافت هست اما از يافت خبر نيست ،که همه عين کار است و مگتر العجتزُ عتن درکِ ايدراکِ إدراکٌ ،اشتاره بته
چيزي بود از اين جنس» (غزالي )51 :1992 ،آخرين مرتبهاي که عل در راه ادراک کمال ع ق به آن ميرس اين استت
که به مقام ظن ارتقا ميياب «تا در لبا

تلبيس ظَنَنتُ به درگاه تعزّز اين ح يث گرر ياب » (غزالي)13 :1992 ،

 ) 9غزالي به عنوان يک واعظ و سخنور ،بزنگاههاي سخن را به خوبي ت خيص داده و با جمالت نت ايي يتا پرس تي
تأثير کالم را افزوده است فصل ه ه سوانح ،اوج اسهف ادة او از اين دو نوع جمله است وي در پايان اين فصتل چنتين
نوشهه است « :جوانمردا ،ازل اينجا رسي  ،اب به نهايت نهوان رسي نزل هرگز تمام اسهيفا نيفه اگر به سرّ وقت ختويش
بينا گردي ،ب اني که قا

قوسين ازل و اب دل توست و وقت تو» (غزالي)22 :1992 ،

 )3روش ايجازگويي غزالي از همان مق مه آشکار است؛ مق مة هر کها
کها

و نويسن ه است و موضوع االي و دييل لزوم نگارش کها

عالوه بر آن که به منزلة شناستنامه و معترّف

را در بردارد ،معمويً ن ان دهن ة ميتزان فصتاحت و

بالغت و مهارت نويسن ه در امر نوشهن است و تا ح زيادي روش او را در بيان مفاهي معلوم ميکن آنهته در مق متة
کهابها و مهون گرشهه م هرک است اين است که همه با سهايش حق تعالي و م ح پيامبر(ص) و اوليا الهي آغاز ميشتود
و گاه نويسن ه چن افحه از مق مه را به اين م ح و ثناها اخهصاص داده است اما بناي غزالي در مق مه بر گزي هگتويي
است به طوري که فقط با يک سطر سهايش خ ا و م ح پيامبر را سرلوحة سخن ختود قترار داده استت« :الحَمت ُ ِِ رَ
العالَمين وَ الصَّلوه عَلي سَيّ ِنا مُحمّ ٍ وَ آلِه أجمَعين» (غزالي)2 :1992 ،
وي ،در ادامة مق مه دربارة موضوع رساله ،بسيار کوتاه (ح ود ده سطر) سخن گفهه و در نهايت دليل نگارش ستوانح
را ،اجابت کردن درخواست «دوسهي عزيز که به نزديک من بجاي عزيزترين برادران است» بيان کرده است توضيح ايتن
علت و انگيزة نگارش نيز به يک افحه نميرس ب ين ترتيب مق مة سوانح از دو افحه تجاوز نمتيکنت کته البهته در
مقايسه با مهن کوتاه رساله منطقي به نظر ميرس
احم غزالي در مهن ه  ،روش ايجاز را برگزي ه است به تعبير ديگر ،معني بينهايت ع تق همتواره از حت الفتاظ و
عبارات خارج است و ميتوان گفت ،حقيقت ع ق در هر سبک و قالبي که گفهه شود موجز است شتيوهاي کته غزالتي
براي ايجاز به کار برده بي هر از نوع «قصر» است تا حرف يعني جمالت او از نظر ارکان کامل است اما به گونهاي استت
که مفاهي بسياري از اين جمالت کوتاه فهمي ه ميشود ،مثالً« :که معرفت را ح و آخرش نبتود يتک حت او بتا خرابته
است نه چون عل که ح ود او همه عمارت است» (غزالي« ،)13 :1992 ،إنّ اَِ جميل يحبّ الجمتال ،عاشتق آن جمتال
باي بود يا عاشق محبوبش» (غزالي)32 :1992 ،
مفاهي باي و نکات ديگري از اين دست ،مباني فکري غزالي را دربارة موضوع ع ق شکل داده است تبيين اين مباني
که بي هر آنها از جنس دريافههاي شخصي و دروني است ،دشوار بوده است از سوي ديگر نويسن ه قص انهقتال و حهتي
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تعلي اين مفاهي را داشهه ،از اين رو يافههها و باورهاي خود را به شکلي ارائه کرده است که هت مطالتب را بيتان کترده
باش و ه راز آلود بودن ،لغزان بودن و دشواري شرح ع ق را ن ان داده باش
نهيجه
بررسي مراحل سه گانه سبک شناسي تکويني ن ان مي ده که غزالي در بيان موضوعات و مفاهي مورد نظر خود به يک
سبک شخصي دست يافهه است تسلط به علوم روزگار و واعظ بودن غزالي از يک سو و م تر

عرفتاني وي از ستوي

ديگر در شکل گرفهن سبک او به طور مسهقي تأثير داشهه است
از نظر ساخهار کالم ،سوانح در شمار شعرهاي منثور فارسي قرار ميگيرد البهه سخن غزالي از سر احستا

و تخيتل

نيست بلکه دريافههاي دروني و شخصي خود را در قالبي که از عناار ادبي ساخهه شت ه ،ريخهته استت و حهتي گتاه از
سخنان وي بوي تعلي نيز به م ام ميرس بنابراين قالب کالم او شعرگونه و محهواي آن تأمل برانگيتز و دشتوار استت
اين پوشش اديبانه ،در خوانش اول مخاطب را از محهوا غافل ميکن اما مخاطب ،بزودي خود را در حالهي ميان دانتايي،
و عجز از ادراک مقصود نويسن ه درميياب سبک شخصي غزالي ،مرهون در ه آميخهن آرايههاي گوناگون نيست بلکته
هنر او در ساده نويسي ،کاربرد به موقع و تأثير گرار عناار ادبي و از همه مهمهر اسهفادة همزمان از تکرار و ايجاز استت
به طوري که ميتوان سبک وي را «تکرار موجز» نامي
احم غزالي از دشواري مضمون سخن خود آگاه است و بارها گوشزد ميکن که سخنش «سرّ» است و «هر کس بته
آن راه نبرد» اما خود او نيز با اي ن که مفاهي و موضوعات مربور به ع ق را به طور سربسهه و بتا عبتارات مخهلتف در
سراسر رساله تکرار کرده ،هرگز به شرح و توضيح آنها نپرداخهه و همواره جانب ايجاز ،که ن تانهاي از رازداري عارفانته
است ،رعايت کرده است اين تکرار و ايجاز ،گفهن و نگفهن ،فاش کردن و پنهان کردن ،سبک شخصي غزالي در شرح و
بيان ع ق عرفاني است او گوشهاي از يافهه ها و آرا خود را دربارة حقيقت ع ق به قل آورده و دريافت مقصود را بتر
عه ة طالب حقيقي آن نهاده است« ،مگر آن گوهر به دسهش افه يا او به دست آن گوهر افه »
پي نوشتها
 -1يية آوايي
 اب ال« :اين همه نمايش وقت بود در تاوش عل که ح او ساحل است» (غزالي« ،)11 :1992 ،گاه گاه وا ازل پرّد» ()29-م

ّد کردن کلمات« :و او به پرّ همت خود در هواي طلب او پرواز ع ق ميزن » (همان« ،)53:و گاه بود که بر پيون آي و ببرّد

و ع ق را پي کن » ()33
 -2يية واژگاني
ساخهار سوانح در سطح لغوي جالب توجه است از يک سو تقريباً همة ويژگيهاي لغوي کهن زبان را ميتوان در ايتن رستاله پيت ا
کرد و از سوي ديگر حضور بعضي کلمات و عبارات عربي در آن ن ان ميده که نثر فارسي در دورة نگارش اين متهن در حتال
نزديک ش ن به نثر فني و مهکلّف دورة بع است در واقع اين دوره به منزلة حلقة اتّصالي است که اسلو

ساده را به ستبک فنتي

ميپيون د؛ سبکي که در تاريخ تطوّر نثر فارسي تا پايان قرن هفه هجري دنبال ميشود (خطيبي )193 :1929،ويژگتيهتاي لغتوي
سوانح ب ين شرح است:
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معني حروف اضافه
 «با» به معني «به»« :مع وق با عاشق گفت :بيا تو من گرد» (غزالي« ،)91 :1992،از او خبري بازده با ظاهر عل تا خبتري يابت »()51
 «با» به معني «و»« :هر زمان مع وق با عاشق از يک يگر بيگانهتر باشن » ()29 «به» به معني «در»« :مع وق خود به همه حالي مع وق است» (« ،)31روزي سلطان محمود ن سهه بود به بارگاه» ()92 «فرا» به معني «به»« :آن که واال فرا ه رسي ن دان و از آن حال قوت ميخورد» (« ،)19آگاهي فرا عل ده » ()52معني خاص کلمات
 «باز» به معني تا وقتِ:«زان مي که حرام نيسـت در مـبهم مـا

تا باز عـدم خشـک نيـابي لـم مـا» ()4

«باز» به معني امّا« :از غيرت دوست او را دشمن گيرد باز دشمن او را دوست گيرد» ()31 «نيز» به معني ديگر« :اما چون کار به کمال شود و آن اورت در درون پردة دل شود نيز عل از او قوت نهوان خورد» ()33« -کار» تقريباً در همه جاي مهن سوانح به معني ع ق است و يکي از کلمات پرکاربرد در اين مهن محسو

ميشود« :به طمع کار

از اغيار برگردد و روي در کار آورد و باک ن ارد تا درست آي » ()19
 «مگر» به معني قطعاً« :اگر ممکن بودي که عاشق از مع وق قوت توانسهي خورد مگر در حوالة دل بودي» ()99 «روش و پرش» در معني االي خود (رفهن و پري ن):«او به پرّ همت خود در هواي طلب او پرواز ع ق ميزن اما پرش چن ان باي تا ب و رس  ،چون ب و رسي نيز او را روشي نبتود،
روش آتش را بود» ()53
 «نيکويي» به معني زيبايي« :نيکويي ديگرست و مع وقي ديگر» (( )25غزالي در فصتل يتازده بتراي معنتي زيبتايي سته لفتظ«نيکويي ،حسن و جمال» را به کار برده است )
 «سياست» به معني مجازات« :ملک ميخواست که او را سياست کن » ()25 «دربايست» به معني نقصان و کمي (نک :دهخ ا :1935 ،ذيل دربايست):«اگر من تو گردم آنگاه مع وق درباي و در عاشق بيفزاي و نياز و دربايست زيادت شود» (( )91در فصول ديگر اين کلمه و فعل
آن به معني «يزم بودن» به کار رفهه است )
 «زحمت» به معني ازدحام (مهضاد وح ت)« :از وجود خود زحمت بين چنانکه گفت :در ع ق تو اَنبُه است تنهايي من» ()39 «بيرون» به معني غير از« :اتحاد طلب کن و هرچه بيرون اين بود او را سيري نکن » ()39 «خود» در معني قي تأکي « :مجال دنيا و خلق شهوات و اماني در پردههاي بيروني دل است ،نادر بتود کته بته دل رست و ختودهرگز نرس » (همان)53:
 «ارادت» به معني خواست و مراد« :ميخواه که او را در راه ارادت خود به کاربرد» ()53 «به نزديک» به معني نزد« :دوسهي عزيز که به نزديک من به جاي عزيزترين برادران است» ()2کلمات کهن فارسي
«گفت :بازو در گلخني يا در خانة تاريک به ت ع ن بود؟» ()95
«ع ق عاشق ناگزراني اقهضا کن و ذلّت و احهمال و خواري و تسلي در همه کارها» ()31
«اما بار ناز مع وق ک ي ن دشخوارتر است» ()33
«من خود از تو اين تعزّز دوست دارم که تو را هيچ کس دروا نبود و در خورد نبود» ()35
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«که از ذلّت خود يارگي ن اردکه گرد عزّت او گردد به گسهاخي» ()22
«ان ر او اول عل سوزد آنگه از او خبر کي بيرون آرد» ()11
کاربرد کلمات عربي و فارسي
در سوانح ،کاربرد کلمات و عبارات عربي زياد است ،اما تقريباً همة اين کلمات از واژههاي پرکاربرد ،راي و سادة عربتي استت و
تنها چن مورد ميتوان يافت که اين کلمات ،نامأنو

است ،مثالً:

«زيرا که قوت کمال ع ق از اتحاد بود و در او تفاايل عاشق و مع وق در نگنج » ()19
«قوت بکمال از بي سلطنت هرگز نهوان خورد اي م و
در بعضي از فصول ه  ،ترکيب اضافي به اسلو

به لرزة دل و هيبت جان» ()21

عربي با «ال» همراه است:

ح ودالسيف (غزالي :1992 ،مق مه) ،بعت المحو ،قبتلالمحتو ( ،)2فتررالقتر

( ،)11حقيقتهالواتال ( ،)19فتوقالنهايتات (،)13

شاه الفنا (91و  ،)25آيات الجمال و سلطنت الع ق()21
در برابر شمار زياد کلمات عربي ،احم غزالي در بسياري از جمالت به جاي اسهفاده از کلمتات عربتي معمتول کته در دورههتاي
بع ي نثر ،جاي کلمات فارسي را ميگيرد ،از معادل فارسي آنها اسهفاده کرده است ،مثالً «يکي و دوي» به جتاي وحت ت و تفرقته
(3و« ،)92هسهي» به جاي وجود داشهن (« ،)39نايافت» به جاي ع م (« ،)11بودن» به جاي بقا (« ،)93دستهوري» بته جتاي اجتازه
()35
اين شيوه را ميتوان دنبالة سبک نويسن گان دورة پيش از غزالي از جمله ابوريحان بيروني ،ابن سينا و ناارخسترو دانستت ايتن
افراد کوشي ن آثار خود را از تأثير لغوي زبان عربي بر کنار دارن از اين رو جز بعضي ااطالحات سياستي ،اداري و مترهبي کته
معادلي در زبان فارسي ن اشت و آن نيز مح ود و معين بود ،لغات ديگري از زبان عربي در نظ و نثر به کتار نمتيبردنت و حهتي
دربارة ااطالحات علمي معادل فارسي آن را وضع ميکردن (خطيبي125:1929،؛ بهار)299/1 :1923،
 -9يية نحوي
 -مطابقت مواوف و افت در جمع و افراد که در زبان پهلوي نيز معمول بوده اما بع از قرن ش

اين قاع ه از بين رفهه استت

(بهار:)33/2:1923 ،
«آن معاني ابکار است که دست حروف به دامن خ ر آن ابکار نرس و اگرچه ما را کارآن است که ابکار معاني را به ذکور حتروف
دهي در خلوات الکالم» (غزالي« ،)2 :1992 ،و اين نيز از عجايب خواص ع ق است» ()111
 جابجايي مواوف و افت (ترکيب وافي مقلو ) ،با اضافه ش ن«ي» به مواوف:«گريز مع وق از عاشق براي آن است که واال نه ان ک کاري است» (« ،)33ميدان که از آن ح يث قتوت متيختورد کته لترّتي
عظي دارد و تو ن اني» ( ،)33گاهي ميان اين مواوف و افت فااله ميافه « :قت مي هستت در ع تق بلعجتب » (« ،)39ستاز
ع ق دلي است بريان» ()99
ساخت افت تفضيلي
 از ضمير« :يجرم عاشق مع وق را از خودي خودش خودتر است» (« ،)23اينجا که عاشق مع وق را از او اوتر بود » ()91 از اس « :چون به کمالتر برس اين سلوت نيز برخيزد» (« ،)39اينجا بود که فراق به اخهيار مع وق واتالتتر بتود از واتال بتهاخهيار عاشق» ()92
 افزودن پسون «تر» به جز اول فعل مرکب« :جنگي به اخهيار دوست دوستتر از ده آشهي دارد» ()99ساخت افت و قي به وسيلة افزودن «بت »
«تجري بکمال بر تفري ع ق تاب » (« ،)19عاشق مسکين درويش بغايت است» ()31
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«هرگز روي جمال بکمال به دي ة عل ننموده است و ننماي » (« ،)29ع ق بحقيقت بالست» ()92
فعلهاي کهن
«در ب و وجود ن ان تا چه مزاج افهاد» ()3
« که زهره ن ارد دست معرفت اسهاد که آن را برماس تا به سفهن رس » ()5
«اگر ق م پيش نه غرقه شود ،آنگه کي يارد که خبر ده » ()11
«زيرا که تو نميشاي که خود را باشي که شاي که مع وق را باشي» ()39
فعلها در معني کهن
 «آم ن» به معني ش ن« :اگر ذات روح آم افت ذات ع ق آم » ()3 «افهادن» به معني ش ن« :نزل هرگز تمام اسهيفا نيفه » ()22 «پست ش ن» به معني افهادن« :بر خاک در پست ش » ()39 «درآم ن» به معني غلبه يافهن« :چون به آسمان دنيا نزول کن بر وقت درآي نه وقت بر او درآي و او از وقت فارغ» ()93 «راه بردن» به معني فهمي ن« :مالمت در عاشق و مع وق و خلق گيرم که همه کس در آن راه برد» ()12 «رسي ن» به معني تمام ش ن« :پاي ن يب ع ق آن بودکه راه زيادت برس و ع ق روي در نقصان نه » ()33 «رفهن» به معني گفهه ش ن« :اگر در جملة اين فصول چيزي رود که آن مفهوم نگردد از اين معاني بود» (همان)2:« -ش ن» به معني رفهن« :در نقا

پردة جالل و تعزّز خود شود» ()29

 «شکافهن» به معني من عب ش ن ،نهيجه دادن« :و از اين دو اال شکاف  :يکي اشارت عبارت و يکي عبارت اشارت» ()2 «قوت خوردن» به معني بهره بردن« :مع وق به واسطة او قوت ميخورد از حستن و جمتال ختود» (« ،)23قتوت» نيتز يکتي ازکلمات پرتکرار در سوانح است
 «گردي ن» به معني تغييرکردن« :اين احوال به اشخاص و اوقات بگردد» ()21 «گرفهن» به معني شروع کردن ،شروع ش ن« :ع ق روي بپوش از زرق نمايش ع ق و دردي نمودن گيرد که او بوقلمون استت»()21
 «گرفهن» به معني فرض کردن« :تا ب ايت ع ق بود هرجا که م ابه آن ح يث بين همه به دوست گيرد» ()32فعلهاي پي ون ي
در سوانح تع اد فعلهاي پي ون ي زياد است و پي ون ها عبارت است از« :بر ،در ،باز ،فرا ،فرو» :بردوخهه است ،در متيبايت  ،فترا
سهان و
وجه مص ري
وجه مص ري به اين معني است که مانن زبانهاي اروپايي و عربي ،فعل دوم به اورت مص ر است اين امر مخصوااً در مواردي
که مص ر نخست خواسهن و توانسهن و شايسهن است ،دي ه ميشود (شميسا« :)233 :1939 ،مگر ميبايست گفهن :بي جان گتردم
گر تو ز من برگردي» (غزالي)2 :1992 ،
«هنوز ساية ليلي پي ا نگ هه بود که مجنون را مجنون دربايست گفهن» ()39
«تا همگي او روي در تو نياورد چون توان ان اخهن » ()92
ساخهن اس مص ر از ضمير
«راه عاشقي همه اويي است ،مع وق همه تويي بود» ()39
«اما از حقيقت واال قوت نهوان خورد که اويي او بنمان » (( ،)39در اين مثال «اويي» به معني «هسهي و وجود» است )
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جمالت منفي
در سوانح جملهها به سه روش منفي ش ه است:
الف) منفي کردن فعل با افزودن «نت » به آغاز آن« :عال هاي درون را ب ين آساني در نهوان يافهن و آنهنان آسان نيست» ()51
) آوردن «نه» در نقش قي نفي« :خاايت آدمي اين نه بس است که محبوبيش پتيش از محبتوبي بتود؟»(ص« ،)21چتون دل نته
عاشق بود معلّق بود» ()21
ج) منفي کردن فعل معين« :وگاه گوي که رفه و رفهه نباش »(« ،)21تا آن روز که ملک ميآم و او ن سهه نبود» ()29
فعل مضارع
يکي از ويژگيهاي فعل در سوانح اين است که فعل مضارع بي هر ب ون «مي» و «بت» به کار رفهه است ،ب ين ترتيب مضارع هنوز به
الهزامي و اخباري تقسي ن

ه بود و اگر احياناً بر سر مضارع «مي» يا «بت » دي ه شود دليل بر اخباري يا الهزامي بودن آنها نيستت و

باي با توجه به سياق عبارت معني کرد (شميسا:)235 :1939 ،
«چون کار به کمال رس به عکس گردد ،از غيرت دوست او را دشمن گيرد باز دشمن او را دوست گيرد ،برنامش غيرت برد فضالً
منه نخواه که کس در نظرگاه او شرکت دارد» (غزالي)31 :1992 ،
«چون دست طلب به دامن وال نرس ب ان تعلّل کن و به ابيات او تمسکي ميسازم»()9
فعل ماضي
الف) فعل ماضي ساده ،که با «بت» و گاه ب ون «بت» به کار رفهه است:
«بفرمود تا او را بگرفهن  ،چون به خلوت ن ست او را بياورد و گفت :اين چه گسهاخي بود » ()92
) فعل ماضي اسهمراري ،غزالي فعل ماضي اسهمراري را در نقل حکايات به کار برده و در ساير قستمهها بي تهر از فعتل مضتارع
اسهفاده کرده است اين نوع فعل در سوانح ،ه با «مي» ساخهه ش ه و ه با «ي» اسهمراري:
«بانگ ميزد که نمک که ميخرد؟» (« ،)92ملک ميخواست که او را سياست کن » ()25
«و ملک چون آنجا رسي ي کرشمة مع وقي پيون کرشمة جمال کردي» ()29
فعلهاي امر و نهي
 فعلهاي امرگاه ب ون «بت » به کار رفهه است وگاه با «بت »:«مع وق با عاشق گفت :بيا تو من گرد» (« ،)91ب ان که عاشق خص بود نه يار» ()21
«تيري که از کمان ارادت مع وق رود چون قبله ،تويي تو آم گو خواه تير جفا باش و خواه تير وفا» ()92
 -فعلهاي نهي با «م» ساخهه ش ه است« :گفت :قصه دراز مکن» (« ،)99اما تو ام ب در آ

من ين» ()39

انواع «را»
انواع «را» در سوانح براحهي يافت ميشود اما تع اد آن در معني حرف اضافه و کسرة اضافه بي هر است ،زيرا «را» ن انة مفعتول تتا
ح امکان در اين مهن حرف ش ه است ،مثالً:
«را» در معني حرف اضافة «براي»« :و چن فصل اثبات کردم قضاي حق او را» ()9« -را» فک اضافه« :و عل را راه تا به ساحل بيش نيست» ()13
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