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  بر اساس سبک نویسندهمنجیات در کیمیاي سعادت

 nadiazarei25@yahoo.com*ناهیده زرعی 

  دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن  

  دارلو  خزانهعلیمحمد

 دانشگاه گیالندانشیار 

    

 چکیده

ترین تعریف، سبک اشاره دارد به شیوة بیان در نوشتن یا سخن گفتن که توسط فـردي     در ساده 
براسـاس ایـن تعریـف، غزالـی در منجیـات        . شـود  کار گرفته مـی     به معین و براي هدفی خاص،    

رد، گیـ  صاحب سبک و ایدئولوژي خاص خود است که از باورهاي زبانی و فکـري او نـشأت مـی          
در ایـن  . را در بررسی اثر او، یـاریگر باشـد     تواند ما  که آشنایی با سبک هر نویسنده می        طوري  به

، به بررسی ربع منجیـات غزالـی   مانتحلیلی و با رویکرد تحلیل گفت - پژوهش با روش توصیفی
دهد که غزالی در نثـر سـاده و     بررسی این ربع نشان می    . شود در کیمیاي سعادت پرداخته می    

ان این اثر، عالوه بر طرح مباحث عرفـانی و سـیر و سـلوك عملـی، بـه مـسایل تعلیمـی نیـز              رو
گرایی و سـیر بـه سـوي     سبک او در منجیات، عرفانی، تشویق و ترغیب به آخرت       . پرداخته است 

کنـد و همـین امـر او را صـاحب      او در این روند از حد اعتدال و مـذهب عـدول مـی          . حق است 
هدف پژوهش این اسـت کـه، سـبک منجیـات غزالـی را بـا                . کند ایدئولوژي و سبک خاص می    

 ارایه دهد و نشان دهد که این شیوه در بررسی سـبک نویـسندگانی کـه    مانرویکرد تحلیل گفت  
                                                . ابرار مناسبی اسـت ،آثارشان کارکرد اخالقی و عرفانی دارد

                                                                                              

7/7/1399: تاریخ پذیرش مقاله                                 29/6/1399: تاریخ دریافت مقاله   

 

  واژگان کلیدي
  سبک *

   غزالی*

  مانتحلیل گفت *

  منجیات*
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 بیان مسأله: درآمد

هاي انجام  شناسی را به عنوان دانشی مستقل بنا نهاد و آغازگر راهی شد که پژوهش              بهار، سبک 
شناسی این  هدف از سبک. شناسی فارسی تا به امروز ادامه دهندة آن بودند        شده در حوزة سبک   

اهمیـت و  « نیست که فقط مختصات صوري یک اثر را نشان دهد بلکه غالباً هدف این است کـه    
بنـابراین بـا    ). 143:1386شمیـسا، (»نقش مختصات را در تأویل و تفسیر متون، مشخص کننـد          

توان به تحلیل معنـاداري دسـت یافـت بلکـه بایـد تأویـل، تفـسیر و          دقیق یک متن نمی   تجزیۀ  
شناسـی عـالوه      امـروزه سـبک   « .همچنین میان تأثیر ادبی و عنصر زبانی اثر ارتباط برقرار کـرد           

شناسی  اي تخصصی در زبان کند، به شاخه   ها و علوم مختلف استفاده می       براین که از همۀ زمینه    
 .است  استوارتري یافته(Carter&simpson,2005:14.) عمل ناي عملی و مبتبدیل شده است و

 نثر فارسی غزالی بسیار «سنده است   سبک غزالی در کیمیاي سعادت حاکی از سبک خاص نوی          
غزالی ازجمله کسانی اسـت کـه در        ). 20:1397همایی،(» شیوا، پخته، ساده، گیرا و پرمغز است      

و در منجیات، نمایانگر نثر ساده و روان دورة سامانی  و سبک کند و نثر ا   نثر فارسی قد علم می    
قدرت زیادي که در فکر و قوة عقلیه دارد از آوردن کلمـات     « غزالی به سبب  . باشد خراسانی می 

هـاي نثـر ایـن     و اصطالحات تازه پروا نکرده و بنیاد نثر قدیم را دگرگون ساخته است از ویژگـی     
هاي قرآنی، خـودداري   هاي مترادف، ذکر استدالل ز لغات و جملهتوان به ایجاز، پرهیز ا   کتاب می 

بندي فارسی اشـاره    و تمثیالت و رعایت اصول جمله    داز آوردن اشعار عربی و فارسی براي شواه       
در این تحقیق با رویکرد تحلیل گفتمان بـه بررسـی ربـع منجیـات از     ). 163:1356بهار،  (» کرد

سش اصلی پژوهش این است که چه عـاملی غزالـی را در             پردازد و پر  کیمیاي سعادت غزالی می   
منجیات، صاحب سبک و ایدئولوژي خاص نموده است؟ با این فرض که با طرح روشـی مبتنـی                 

 بیان کرد که شیوة عرفانی و افراطی غزالی در طرح مباحـث روزمـره،              توانمیبر تحلیل گفتمان    
شـود  ویسنده به کار گرفته میکند در پژوهش حاضر روش سبکی ناو را صاحب سبک خاص می   

    دهـد؛ بررسـی   و مضامینی که غزالی با سبک خاص خود افراد را سـوق بـه سـیر و سـلوك مـی                  
                                                                                          ..گرددمی

 :سخ داده شودهاي زیر پادر پژوهش حاضر سعی بر این است که به پرسش 
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 تحلیل گفتمان، آیـا سـبک غزالـی در ربـع منجیـات بـراي  آخـرت گرایـی         دبا توجه به رویکر   -
 تص عوام هست یا خواص؟خم

 چه عاملی غزالی را صاحب سبک و ایدیولوژي خاص نموده است؟-
 ضرورت و اهمیت تحقیق

 عرفـانی و  گرایـی اسـت در اکثـر متـون     طرح مباحثی که مربوط به ترغیب و تـشویق بـه آخـرت     
هـاي متفـاوتی از سـوي     ها و روش اخالقی، از اهمیت بسزایی برخوردار است این مباحث با سبک      

      نویسندگان آثار، ارایه شده است به طـوري کـه اهمیـت ایـن تحقیـق نیـز از ایـن جنبـه نـشأت              
ا ارایـۀ  شـود غزالـی بـ   ها و مانع از دنیاگرایی آنهـا مـی       گیرد که در جلوگیري از انحراف انسان      می
کارهـاي مناسـب و بـا توجـه بـه سـبک و شـیوة خـاص خـود، افـراد را بـه سـوي خداونــد و              راه

  .داردها را از غرق شدن در تجمالت دنیایی باز می دهد و آنگرایی سوق می آخرت
 روش پژوهش 

، گرفتـه بـرداري انجـام       اي و فیش    باحث تحقیق به صورت کتابخانه    مدر این پژوهش اطالعات و      
تحلیلی  و بـا رویکـرد تحلیـل گفتمـان، بـه بررسـی ربـع منجیـات در         -  روش توصیفیسپس با

               .زدپرداکیمیاي سعادت می
 

 پیشینۀ پژوهش
سبک خاص نویـسنده و بـا رویکـرد     اساس در ارتباط با مسالۀ این تحقیق که ربع منجیات را بر

 اسـت ولـی در مـورد غزالـی         دهد، پـژوهش مـستقلی صـورت نگرفتـه        تحلیل گفتمان، انجام می   
  :هاز جمل. هاي زیادي انجام شده استپژوهش

شناسی انتقادي رویکردي نوین در بررسی سبک بر اساس تحلیـل   سبک« مریم درپر در مقالۀ -
بــه معرفــی ). 1391( بهــار 17در مجلــۀ نقــد ادبــی ســال پــنجم، شــمارة » گفتمــان انتقــادي

یم سبک انتقادي، ایدئولوژي و قدرت به عنوان چهار       پردازد، و به مفاه     شناسی انتقادي می    سبک
نظرانی از قبیل  شناسی انتقادي پرداخته است و سپس ابزارهایی که صاحب       مفهوم پایه در سبک   

  .کند اند؛ معرفی می فولر، سیمپسون و جفریز، ارایه کرده
 در دو الیـۀ   مند سبک نامۀ شمارة یک غزالی     توصیف، تبیین بافت  : اي  شناسی الیه   سبک« مقالۀ  

نگارنده به  ). 1393(هارب27پژوهی، سال هشتم، شمارة       از مریم درپر، مجلۀ ادب    » واژگان و بالغت  
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هاي امام محمد غزالی با رویکرد انتقادي، پرداخته و نامـۀ شـمارة           هاي سبکی نامه    مطالعۀ ویژگی 
  .یک او را در دو الیۀ واژگان و بالغت؛ مورد بررسی قرار داده است

از مـریم درپـر در مجلـۀ    » نگاري غزالی  باالي متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه     قطعیت« -
نگـاري غزالـی پرداختـه و         نگارنده به سبک نامـه    ). 1392( تابستان 181جستارهاي ادبی، شمارة    

در . کارکرد این مؤلفۀ سبکی را در رابطۀ بینا فردي نویـسنده و مخاطـب، بررسـی نمـوده اسـت                 
تن از قطعیت باالیی برخوردار است و نویسنده به صـاحبان قـدرت از موضـع        نگاري غزالی، م    نامه

  .اقتدار نامه نوشته است
نامـۀ شـمارة یـک        توصیف و تبیین بافتمند سـبک     : هاي  شناسی الیه   سبک« مریم درپر در مقالۀ   -

). 1390(، تابــستان 12در مجلــۀ بهــار ادب، شــمارة » غزالــی در دوالیــۀ کاربردشناســی و نحــو
کنـد و بـه نقـش یـا کـارکرد       اي سبکی نامه را در ارتباط با بافت بیرونی آن بررسی مـی       ه  ویژگی

هــاي نحــو، واژگــان، بالغــت و  هــا در الیــه پــردازد و ایــن ویژگــی هــاي ســبکی نیــز مــی ویژگــی
. گردد و در این پژوهش به دو الیۀ کاربردشناسی و نحو پرداخته شـده             کاربردشناسی، بررسی می  

گیري ضمنی متن، کاستن از قدرت پادشاه، و اتخـاذ   دهد که جهت نشان میتجزیه و تحلیل نامه    
شناسـی متـون    هایی در سبک   هدف پژوهش آن است که شیوه     . موضع اقتدار براي نویسنده است    

فارسی با رویکرد تحلیل گفتگو ارایه دهد و نشان دهد که این شیوه در مطالعۀ سبک متونی کـه            
  .تناسب اس اجتماعی دارند، ابزاري مکارکرد

از مـریم  » هاي امام محمد غزالی با رویکردتحلیل گفتمان انتقادي شناسی نامه سبک«نامۀ  پایان -
شناسـی   هاي نو در سـبک  پژوهش حاضر با هدف معرفی شاخه  . درپر، در دانشگاه فردوسی مشهد    

 پژوهش هاي امام محمد غزالی پرداخته، نتایج حاصل از این   شناسی انتقادي نامه    فارسی به سبک  
نگاري غزالی به مثابه یک کـنش ابـزاري بـراي نظـارت و کنتـرل اسـت و                   دهد که نامه    نشان می 

دسترسی به گفتمان زاهدانه، تقویت کنندة موضع اقتدار نویسنده است و بـسامد بـاالي واژگـان               
 .است» زاهدانه«نگاري  ده است و سبک او در نامهدینی، میزان باالي قطعیت متن سازماندهی ش

 قعیت متنمو
توجه به بافت بیرونی و موقعیتی متن به معناي فضا، زمان و مکانی که متن در آن خلـق شـده و        
بافت موقعیتی متن که مربوط به شرایط اجتماعی و سیاسی و علمی نویسنده میباشـد ضـروري                 
است زیرا پرداختن به این موارد پژوهشگر را به کشف سبک و ایدئولوژي خـاص نویـسنده سـوق         
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غزالی یکی از . شودتر از متن می   هد و در نهایت سبب دست یافتن به درك و دریافت عمیق           دمی
عالمان دینی و مفتی و مجتهد زمان خویش بود که در طوس به دنیا آمـد در همـۀ علـوم عـصر                  

نمـا   بـر بیـشتر همگنـان خـود برتـري یافـت و انگـشت             « خود استاد مسلم شد بـه طـوري کـه           
. این نابغۀ طوس هنوز جوان بود کـه محـسود پیـر و جـوان گردیـد                ). 23:1393کوب،  زرین(»شد

 مقتضیات عـصر هـم در ظهـور    ،همان طور که وجود نوابغ در احوال و اوضاع اجتماعی مؤثر است    
در زمان وي، سـلجوقیان بـه       . کرد  غزالی در نیمۀ دوم قرن پنجم هجري زندگی می        . آنها اثر دارد  

الملک که وزیـر معـروف     خواجه نظام . اد استیال داشتند  قدرت رسیده بودند و حتی بر خلفاي بغد       
تاسیس کرد که نام این مـدارس از نـام وي اقتبـاس    » نظامیه«سلجوقیان بود، مدارسی با عنوان     

هدف از تاسیس این مدارس دفـاع از دیـن و پـشتیبانی فکـري از تفکـر سـلجوقیان و                  . شده بود 
کري و سیاسی آنان، شیعیان اسماعیلی بودند  ترین دشمن ف    در آن زمان، بزرگ   . خلفاي بغداد بود  

هاي الموت و قهستان در ایـران،   که با تاسیس حکومت فاطمیون در مصر و در دست داشتن قلعه   
اختالفـات سیاسـی و فکـري میـان ایـن دو         . حمالت فکري عظیمی را بر تفکر رایج وارد کردنـد         

کی از فداییان اسماعیلی از پـاي  الملک به دست ی    جریان به حدي بود که در نهایت، خواجه نظام        
در چنین شرایطی مسلم است کـه همـت اصـلی محـصالن و مدرسـان مـدارس نظامیـه                    . درآمد

گـرا بودنـد، از ایـن رو     اسماعیلیان باطن. ها بود متوجه دفع شکوك فکري اسماعیلیه و نظرات آن       
سلجوقیان و عباسیان قرار    اند و تفکر آنان در مقابل تفکر ظاهرگراي           نیز نامیده » باطنیه«ها را     آن

در . با توجه به این شرایط اجتماعی، غزالی در نظامیـه، بـه تحـصیل و تـدریس پرداخـت            . داشت
کـرد او در جایگـاه مفتـی،    بایست از دین حفاظت می  چنین فضاي مسموم و پر آشوب غزالی می       

شار گفتمـانی  ها فـ  توانست در بین سایر گفتمان خود،به دالیلی می  مفسر و واعظ سرشناس زمان      
ایجاد کند؛ مثال تعصب سرسخت مذهبی و پافشاري به خارج نشدن از مـوازین عرفـانی و فقهـی       

الملـک   نظـام  شد تا خواجه    کرد و همین عامل باعث می       که زیربناي حکومت و دولت را استوار می       
 بـه  الـی گرمـی غز  پـشت . در بین سایر فقها و علما، از او به عنوان قهرمان دفاع از مذهب یاد کند       

، این امکان را برایش فراهم کرد تا گفتمـان او بـا سـبک خاصـش بـه                قدرت دربار و صاحبان آن    
هاي دیگر قرار بگیرد و او بااستفاده از قدرتی که دربار     عنوان گفتمان غالب در رأس همۀ گفتمان      

              .داددر اختیار او گذاشته بود؛ با طرح مضامین عرفانی افراد را به سوي حق سوق می
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 مضامین منجیات
کند که هر فردي با رعایت اعتدال و با تکیه      غزالی در رکن منجیات بیشتر مطالبی را مطرح می        

هـا، راه  مند شود و از همان نعمتهاي الهی بهرهتواند به صورت متعادل از نعمتبر عقالنیت، می  
که غزالی با توجه به ایدئولوژي و سبک خـاص   آنحال . تقرب به خداوند را براي خود فراهم کند 

در ایـن زمینـه در ربـع منجیـات آگـاهی، بیـنش و       . گـذارد خود، پاي را از حد اعتدال فراتر می   
بـه  . ترین عواملی هستند که براي دستیابی به اهداف عالیه یاریگر بشر خواهند بود عقالنیت مهم 

نی که آگاهی و دانـایی داشـته باشـد بـه وضـوح      باشد، انساطوریکه اولین اصل این ربع، توبه می 
هاي الهی است که پس از گناه، جاده و راهی بـراي        درك خواهد کرد که توبه از الطاف و محبت        

ایـن  . شود تا بندة خطاکار به محض آگاهی از بـديِ گنـاه، از آن راه بـازگردد            بازگشت ایجاد می  
 این آگـاهی و دانـستن را سـامان دانـایی     فوکو. نعمت بزرگ را خداوند بر بشر ارزانی کرده است    

اگـر گفتمـان را امـري    «آینـد و فـرکالف مـدعی اسـت     ها از دل آن بیرون مینامد که دانش  می
هاي اجتماعی صرفاً از ذهـن افـراد نـشأت            سازنده در نظر بگیریم به این معنی است که واقعیت         

آگاهی و دانـایی    .  آگاهی دارد  و این احتیاج به دانش و     ) 112: 1394یورگنس،  . ك.ر(» گیردمی
و مضامینی که در تولید ربـع     هاواقعیت. کندها می هست که اذهان را آمادة دستیابی به واقعیت       

منجیات، نقش اساسی دارند در منجیات سبک غزالی به این صورت است که محور اصلی سبک        
مـضامینی چـون   دهـد و  یمـ و ایدئولوژي خاص او را سیر به سوي حق و آخرت گرایی تـشکیل       

یابند هر کدام از این مـضامین در  حول این محور اصلی انتظام می........توبه، صبر، خوف و رجا و      
هـا را   اي از سیر و سلوك است که سالک بایـد آن         سبک و گفتمان خاص غزالی، به منزلۀ مرحله       

                    .اولین مرحله و مضمون این سیر توبه اسـت . یکی پس از دیگري پشت سر گذارد
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 مضامین عرفانی در منجیات

 
 توبه -1

هاي عمیـق و جوشـان فـیض و    هاي عظیم خداوند متعال که به چشمه        یکی از نعمتها و موهبت    
حیـات او  کننـدة لحظـات    هـا و منـزه  کنندة همۀ آلودگی رحمت خاص او متصل است و برطرف  

آغاز توبه و ترك گنـاه نیازمنـد معرفـت و دانـایی اسـت و ایـن       . است» توبه و استغفار «باشد،  می
  .شود، عنایت حق استنیروي معرفت و دانایی که  براي انسان حاصل می

به این نکته تصریح دارد که وفاي به توبه جز به نیروي حفظ و نگهداري خداونـد               ) ع(امام سجاد   
  )19دعاي: 1374نصاریان، ا(میسر نیست 

بنابراین در ابتدا باید با کمک خداوند معرفت و آگاهی و دانـایی نـصیب انـسان شـود و سـپس                    
معرفت و دانایی را فوکو اپیـستمه  . گیري را افزایش داد و اقدام عملی را شروع کرد       قدرت تصمیم 

هـاي  خـش کـنش  باپیستمه عبارت از مجموعه روابطی که در یک عصر خاص، وحـدت          «نامد  می
فوکو در توضیح ایـن امـر اضـافه    . هاي معرفتی استاین کردارها پدیدآورندة نظام . گفتمانی است 

هـا از دل آن     اي از مناسبات حاکم بـر یـک دوره اسـت کـه دانـش              کند که اپیستمه، منظومه   می
 )1396،52،ضیمران(» آیدبیرون می

آیـد، و آدمـی را بـه        ان دانایی، بیرون مـی    بنابراین دانش معرفت و آگاهی، از دل اپیستمه یا سام         
در انجـام عمـل توبـه انـسان هـم      .کشد تا فعالیتی انجام دهد یا دانـشی حاصـل کنـد        چالش می 
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آورد و ایـن    وجود مـی  گیرد و در نهایت تغییراتی در خود به   دهد، تصمیمی می  فعالیتی انجام می  
                :تواند در مورد هر چیزي باشد از جمله توبه می

اول توبه از کفر واجب شود؛ و اگر کافر نبود از ایمان عادتی و تقلیدي؛ پس اگـر ایـن نیـز بکـرد       -
غالب آن بود که از معصیتی خالی نبود، از آن توبه واجب باشـد و اگـر همـه ظـاهر خـویش را از            
معصیت خالی کرد، باطن وي از تخم این معاصی، خالی نبود، چون شره طعـام و شـراب و شـره                   

کـه ایـن همـه خیانـت دل     . سخن و دوستی مال و جاه و حسد و کبر و ریا و امثال این مهلکـات     
از وسواس و حدیث نفس و اندیشههاي ناکردنی خالی نبود، و از آن            ... است و اصول معاصی است    

  )324(بنده در هیچ حال از توبه مستغنی نیست) ... 321:1393غزالی،... (همه توبت واجب بود
تمـام علمـاي   . توبه و استغفار، امري عمیق و معرفتی است نـه سـطحی و ظـاهري       یب  رتتبه این   

اي «. نظر دارنـد و در قـرآن مکـرر بـه آن امـر شـده اسـت              اسالمی در وجوب و لزوم توبه، اتفاق      
شـائبه، امیـد   اي خـالص و بـی  اید، به سوي خدا بازگردید، توبه کنید، توبه   کسانی که ایمان آورده   

هایی از بهشت کـه نهرهـا از   پروردگارتان گناهانتان را ببخشید و شما را در باغ) با این کار  . (است
  )88،تحریم. (»زیر درختانش جاري است، داخل کند

                                       .خداي تعالی همۀ مومنان را و همۀ خلق را به توبه فرموده اسـت -
                   

                 )318( نکرده استگناهبه کند، همچون کسی است که اصالً هر که از گناهی تو ...
                      

یافتنـد یکـی از   هـاي منحـرف، مأموریـت مـی       همۀ انبیاي الهی هنگامی که براي هـدایت امـت         
چراکه بـدون توبـه و شـستن لـوح دل از نقـش گنـاه،           . هایشان، دعوت به توبه بود    نخستین گام 
گیـرد  نقش توحید و فضائل نیست و این امر از طریق گفتمان اعترافی، صـورت مـی              جایی براي   

گذارد یعنـی هـر     اعتراف، گفتمانی است که اعمالِ قدرت را به آشکارترین شکل به نمایش می            «
این برداشـت  .... شود همه چیز را بگوید و اعتراف کند، تا همه چیز  زدوده شود     کسی مجبور می  

هاي مذهبی، رابطۀ بین اعتراف کردن و تسلیم شدن به یک   ت ارشاد و نوشته   از اعتراف، در ادبیا   
                                   )104(و103: 1388ك ملیز، .ر(کند رابطۀ قدرت را تحلیل می

کند، نور معرفت و ایمـان در دل او  شود و به آن اعتراف میوقتیکه آدمی از گناهی پیشیمان می     
           .شودپدیدار می



                                       1399سال چهارم، شماره سیزدهم، تابستان ) نقد زبانی و ادبی(          رخسار زبان ...منجیات در کیمیاي

 

 

59

که در آن نور بینند که گناه زهـر  . بدان که اول توبه، به نور معرفت و ایمان است که پدیدار آید -
قاتل است پس نقش توبه، پشیمانی است و اصل وي، نور معرفـت و ایمـان و فـروع ویـف بـدل                       

 )320غزالـی، (کردن احوال و نقل کردن جمله اندامها از معصیت و مخالفت با طاعت و موافقت 
کـار، احـوالش را از معـصیت و مخالفـت بـه             که این همان گفتمان، اعترافی است که فـرد توبـه          

موافقت و اطاعت کردن از یک قدرت برتر، تغییر دهد و به گناه خـود اعتـراف کنـد و در وجـود        
                              .احوالش تحول ایجاد کند
وضعی سـروکار داشـته باشـیم کـه صـرفاً محـل بـروز          جاي اینکه با م   در بطن گفتمان اعترافی، ب    

کننده با استفاده از آنهـا، خـود را برخـوردار از    تمکین است، با امکاناتی مواجه هستیم که اعتراف     
کند یعنی فرد، خود و اعمال خود را، با خداوند و از این طریق با قدرت همسو می         . کندقدرت می 

    یژة لطف خداونـد بـا قـدرت خـدا در یـک جبهـه قـرار        و سوژه از طریق نمایاندن خود در مقام و     
کارهاي عملی است و معتقد است کـه سـالک در             سبک غزالی در مضمون توبه ارایۀ راه      . گیردمی

باشد در ایـن مرحلـه   این مرحله باید وارد عمل شود و معتقد است توبه بدون صبر امکانپذیر نمی      
                                                                .سبک غزالی تعلیمی، تشویق و ترغیب است

         صبر -2
در «باشـد   توبه و صبر به نوعی موقوف هماند یعنی تا حدودي یکی بدون دیگري، امکانپذیر نمی              

» هر گفتمانی، باید از تولیدات معناي پیـشین کمـک گرفـت تـا بتـوان منظـور خـود را فهمانـد           
دهـد و مراحـل  آن را طـی       که آدمی عمل توبه را انجام مـی          پس از آن   ).227: 1394یورگنس،  (

کـه  . تواند از مرحلۀ صبر، کمک بگیرد کند، براي حفظ این مرحله و تداوم بخشیدن به آن می          می
  .داند و نه مالیکمختص انسان است نه بهایم به آن راهی می

و مالیـک  ) 345:غزالـی (اند قصبدان که صبر خاصۀ آدمی است؛ بهایم را صبر نیست که بس نا     -
پس بهیمه مسخر به شهوت اسـت و  . اند و از شهوت فارغرا به صبر، حاجت نیست که بس کامل   

بس، در وي هیچ متقاضی نیست جز شهوت؛ و مالیکه به عشق حـضرت الهیـت مـستغرق انـد،                
 پـاي  پـس معنـی صـبر،   ). 345(ایشان را از آن هیچ مانع نیست تا در دفع آن مانع صبر کننـد            

  )346(برجاي داشتن باعث دینی است در مقابلۀ باعث هوایی
ماهیت زنـدگی دنیـا     . خداوند انسان را براي هدفی واال، خلق کرده است و آن تقرب به خداست             

اي است کـه همـواره   گونهدانی براي تالش و کوشش در جهت نیل به هدف است، بهکه خود می  
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ولـی                                                                     .کالت، مـانع رسـیدن بـه آن هـدف اسـت           با مشکالت و موانعی همـراه اسـت کـه آن مـش            
    اي جـزع نکنـد، تـا    ها پایـداري کنـد و در هـیچ عرصـه         صابر کسی است که در تمام این صحنه       

» باشـد یت می دهندة ذهن   کنندة معنا و شکل    ها، مجسم گفتمان«کار ملکۀ ذهن او شود زیرا       این
در مرحلۀ صـبر، جـزع نکـردن و پایـداري در برابـر مـصائب و مـشکالت         ). 11: 1389فرکالف،  (

زندگی، باید به ذهنیت، شکلی آرام و شکیبا بخشید چون ما با کمک کلمـات در دسـترس، بـه                  
کند نه آنکه صـرفاً  دست آمده، به تولید تجربه کمک میبخشیم و معانی بهمان معنا می  تجربیات

بـه همـین دلیـل     . سازند  هاي زندگی ما را می    ها، واقعیت چراکه گفتمان . توصیفی از تجربه باشد   
: 1388میلـز،  (تواند بازنمود یک صدا در دل متن یا یک موقعیـت گفتـاري باشـد                می«گفتمان  

آدمی باید از طریق شناخت خدا، صبر و ایمانش را تقویت کند و از طریق شناخت ماهیـت     ). 16
دنیا محل موقت زنـدگی آدمـی اسـت و از طریـق شـناخت      . پایداري آن یقین پیدا کند  دنیا و نا  

                      .ها و عذاب الهی، ایمانش را به  قیامت و جاودانگی آن قوي سازدآخرت، نعمت
پس صبر یک نیمـۀ ایمـان   . »صبر ممکن نیستدیدار و کردار، و کردار، بی: ایمان دو چیز است -

یکی از جنس شهوت و دیگر از جنس خشم و روزه صـبر اسـت از   : از دو جنس بایداست و صبر   
جنس شهوت، پس وي یک نیمۀ صبر است و از وجهی دیگر چون نظر کنی همه به کـردار بـود       

  )348:یغزال... ( صبر است و در نعمت شکرو ایمان عبارت از وي کنی، کردار مؤمن در محنت
 هر فضیلت اخالقی دیگر با ممارست و روبرو شدن بـا حـوادث   دستیابی به صبر و استقامت مانند   

یعنی تکرار مقاومت در برابر مصائب و پایـداري و مـدوامت بـر اطاعـت                . شودگوناگون حاصل می  
  .دشوالهی، سبب رسوخ صبر، در انسان می

یعنـی بـا   .هاي بیانی غزلی در مضمون صبر ، دعوت به  نوعی عرفان و عزلـت اسـت      سبک کنش 
                                                          .و تحذیر و تا حدودي با ترغیب همـراه اسـت  تهدید 

 خوف و رجا -3 
در این دو حالت فـرد از  . باشدکالمی و فعل و انفعاالت درونی بشر می       خوف و رجا دو حالت غیر     

رأت ندهـد و از خداونـد بـیم    خداوند امید و بیم دارد، البته امیدي که او را بر انجام معـصیت جـ        
گفتمان بـه طـور خـاص بـر     «کند؛ به همین دلیل     دارد، بیمی که او را از رحمت خدا ناامید نمی         

هاي مـشهودِکالمی اسـت،     دوزد، یعنی نه تنها شامل مشخصه     هاي فراتر از جمالت نظر می     پدیده
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مـان ایفـاي نقـش    شود که در جریان تولیـد و ادراك گفت      کالمی می هاي غیر بلکه شامل مشخصه  
   )238:1389 ون دایک،(» .کندمی

 :دگوییغزالی در تعریف رجا م
... کــه در مــستقبل نیکــو چــشم دارد، ایــن چــشم داشــتن وي را باشــد کــه رجــا گوینــد هر -
کارد و سینه از خار اخـالق       هر که تخم ایمان، درست در صحراي سینه می        )  387:1393غزالی،(

-دهد و چشم دارد از فـضل خـداي   ت، درخت ایمان را آب میکند و مواظبت بر طاعبد پاك می 
مت ببـرد، ایـن را   ها دور دارد و تا به وقت مرگ همچنین بماند و ایمان بـه سـال  تعالی ـ که آفت 
که توبه نکرد، ولیکن به سبب معصیت خویش اندوهگین و رنجور است و چـشم              امید گویند و هر   

د، این رجا بود، که رنجوري وي سـبب آن اسـت کـه    دارد که خداي ـ تعالی ـ وي را توبه ده  می
  )389-388:همان( ...وي را به توبه کشد

پس رجا حالت ذهنی و قلبی است که خوشایند است و وقوعش لذت و راحتـی قلـب را در پـی           
دارد، لذا آدمی باید اعمال نیک و اسباب و علل وقوع آن را فراهم کند و آنگاه به تحقق آن امیـد              

                                     .انـد  در آیات قرآن این امیدواري را به انسان وعـده داده .داشته باشد
هـا را بـه امیـدواري    غزالی درمضمون رجا کامالً معقول و منطقی اسـت و پیوسـته انـسان     سبک   

آنچـه  . حالتی دیگر از احوال دل مضمون خوف اسـت       . مثبت با انجام اعمال نیک فراخوانده است      
یافته، جـامع،  شناخت، دانشی نظام  «.شود، معرفت و شناخت است    ث ایجاد خوف در آدمی می     باع

     گـر و زایـا نیـز    فراگیر، روشنگر و راهگشا است و اگر به درستی مبنـايِ عمـل قـرار گیـرد، چـاره          
. هاي ناگشوده و شکافتن رموز ناشـکافته بینجامـد        تواند به باز کردن گره    یعنی می . تواند باشد می

  ).326 ـ322: 1370شناس،  حق: رك(
معرفت و شناخت، اساس جهانبینی است و جهانبینی نوع برداشت و تحلیلی است که انـسان از             

هر نظام فکري که متکی بر اصـول جهـانبینی    . دهدهاي آن، ارائه می     جهان هستی با تمام پدیده    
 خوف یغزال.  مورد نظر برساند کند تا بتواند فرد را به هدف        است، بایدها و نبایدها را مشخص می      

      .را ناشی از علم و معرفت می داند
بدان که خوف نیز حالتی است از احوال دل و آن آتش دردي است که در دل پدیـد آیـد و آن              -

اي، سبب وي علم و معرفت است، بدان که خطر کار آخرت بیند و اسـباب   را سببی است و ثمره    
بد این آتش درد در میان جـان وي پدیـد آیـد و ایـن از دو     ال. هالك خویش حاضر و غالب داند    
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یکی آنکه خود را و عیوب خود را و گناهان خـود را و آفـت طاعـات را و خبایـث               : معرفت خیزد 
امـا  ... اخالق خود را به حقیقت بیند و با این تقصیرها نعمت حق ـ تعـالی ـ بـر خویـشتن بینـد      

ترسد  از ناباکی و قدرت آن خیزد که از وي می     معرفت دوم آن بود که از صفت وي نخیزد ولکن         
اما ثمرة خوف در دل است و در تـن و در جـوارح، امـا در دل آن        ... و این خوف تمامتر و فاضلتر     

اما ثمرة وي در تن شکستگی و نزاري و زردي        ... که شهوات بر وي منغّض کند و پرواي آن نبود         
» ...عاصــی و بــه ادب داشــتن در طاعــتو ثمــرة وي در جــوارح پــاك داشــتن بــود از م ... بــود

  )402  ـ401:غزالی(
کند، یعنی اثرات خوف در ظاهر و باطن انـسان      شناخت و معرفت است که خوف را منشأ اثر می         

آقـا  (» .کند عواملی چون حقیقت و معرفـت اسـت      آنچه گفتمان را منشأ اثر می     «. شودنمایان می 
ا سـازند تـ  ز و کارهایی هستند که فرد را قادر مـی این حقایق و معارف سا  ). 144: 1394زاده،  گل

گزارة غزالی، معرفتی که موجب خوف اسـت، گـاه معرفـت بـه            در. حقیقت را از کذب تمیز دهند     
گاه این معرفت همان آگاهی بنده از اعمال نادرسـت و گناهـانی اسـت کـه               . خدا و صفات اوست   

ائف واقعی کسی است که دسـت از  مرتکب شده و گاه معرفت به هر دو عامل یاده شده است و خ      
             .معاصی بشوید و تن به طاعات و عبادات دهد تا گذشته را تالفی کند

ها را بـه امیـدواري از رحمـت خـدا      سبک غزالی در این دومضمون به این صورت است که انسان          
 رحمتش ناامیـد  خواند و معتقد است که بیم و ترس افراد از خدا باید به قدري نباشد که از فرامی
اش کـامالً منطقـی و   او در مرحلۀ خوف و رجا به حد اعتدال تأکید دارد و کنـشهاي بیـانی          . شود

                                  .باشدشایسته می
        محاسبه و مراقبت -4

باید از طریق محاسبه و مراقبه، به تهـذیب و تزکیـۀ نفـس پرداخـت تـا بتـوان آن را بـه شـکل               
  گفتمـان خـصلتی   «هـاي قرآنـی و اسـالمی باشـد؛ چـرا کـه         واهی درآورد که مطابق توصیه    دلخ

هـاي  تزکیۀ نفس، پاك کردن نفـس اسـت از آلـودگی        ).  190: 1389میلز،  (» .دهنده دارد شکل
اخالقی به منظور گام برداشتن در جهت فضائل اخالقی که در نهایت موجـب کمـال و سـعادت           

. توان در مقابل نفس ایـستاد هایی هست که به واسطۀ آن میراه. شودواقعی در دنیا و آخرت می 
منظـور از آن شـرط کـردن بـا نفـس خـویش اسـت، بـا             . ها مقام مشارطت است   یکی از این راه   

به این طریق که نفس خویش را مخاطـب قـرار   . هایی که همه روز تکرار شود    تذکرات و یادآوري  
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العات در مورد گفتمان بـه مثابـۀ کـنش بـر مکالمـه و          عمدة مط «دهد و با او سخن بگوید؛ زیرا        
گفتار تأثیر بسزایی در نفس خواهـد  ) 83: 1389ون دیک،  (» .گفتگو، یعنی بر گفتار تأکید دارد     

  .داشت
رسـول  ... زیرك آن است که حساب خویش بکند و آن کند که پس از مـرگ او را بـه کـار آیـد      -

ه آن است میکن و اگر بیراهی است مکـن و از وي  هر کار که پیش آید بنگر، اگر را«): ص(گفت  
  )486:غزالی(» ...پس هر روز بامداد نفس را به چنین شرطی حاجت بود» .دور باش

شاید این مرحله در ابتدا سخت باشد ولی عزم و اراده و بیرون کردن اوهام باطله از قلب و لعـن                
      یـن مرحلـه، وارد مقـام مراقبـت        بعـد از ا   .کردن شیطان و جنـود آن، راه را آسـان خواهـد کـرد               

 .شویممی
     البتـه  . دهنـد هـا از جملـه کارهـایی هـستند کـه مـردم انجـام مـی         به لحاظ شـهودي، کـنش     «

نامیده میشود که با نیت قبلی همراه باشند، بیـشتر   » کنش«ها معموالً موقعی    هاي انسان فعالیت
ون : رك(» .ي را بـه سـر مقـصد برسـانند         گردند تا امـر دیگـر     مند انجام می  اعمال به شکلی نیت   

  )91-90:دیک،
 دهد تا به مقصد برسـد؛ مراقبه نیز از جمله اعمالی است که آدمی با هدف و نیت آن را انجام می 

  :گویدغزالی می
نفس را نیز به گوش داشتن در هر لحظتی حاجـت           ... معنی مراقبت پاسبانی و نگاه داشتن بود      -

و اصـل  . انی با سـر طبـعِ خـویش شـود از کـاهلی و شـهوت رانـدن         باشد، که اگر از وي غافل م      
        کنـد و  مراقبت آن است که بدانـد کـه خـداي ـ تعـالی ـ بـر وي مطلـع اسـت در هـر چـه مـی            

  )486:یغزال... (بیندبیند و حق ـ تعالی ـ ظاهر و باطن وي میاندیشد و خلق ظاهر وي میمی
                                                                           :گویدغزالی در مورد محاسبۀ نفس می

باید که بنده را به آخر روز، وقت خفتن، ساعتی باشد که با نفـس خـویش حـسابِ جملـۀ روز                    -
. بکند تا سرمایه از سود و زیان جدا شود و سرمایه فرایض اسـت و سـود نوافـل و زیـان معاصـی        

... حتیاط بیش کند، که نفس طرار و مکار اسـت و بـسیار حیلـت اسـت    باید که با نفس خویش ا    
  )493:غزالی(

 گـردد و از سـقوط   محاسبۀ نفس مایۀ فزونی حسنات و جلوگیري از سـیئات و جبـران آنهـا مـی           
سـبک و   .کنـد خبري جلوگیري مـی انسان در گرداب هالکت و غرق شدن در دریاي غفلت و بی



                                       1399سال چهارم، شماره سیزدهم، تابستان ) نقد زبانی و ادبی(          رخسار زبان ...منجیات در کیمیاي

 

 

64

محاسبه، شامل مراحلی است که در باال ذکـر شـد و هـر گونـه         سیاق غزالی در مضمون مراقبه و       
شود و رعایت حد اعتدال درتمام مراحل زندگی       ماندگی و زیان انسان می    غفلت از آن سبب عقب    

گـذارد و همـین   واجب و الزم است، ولی غزالی در مسائل شرعی و اسالمی همیشه پا را فراتر می        
      .شودامر منجر به خشک شدن قلم او می

 توکل -5
مرحلۀ توکل، یکی از مهمترین مباحث اخالقی است که تأثیر زیادي در زندگی انسان دارد و در               

پوشی از عالم اسـباب و  مفهوم توکل به معناي چشم    . آیات و روایات مکرر بر آن تأکید شده است        
 دست روي دست گذاشتن نیست، بلکه مفهومش خودسازي و بلندنظري و عدم وابستگی به غیـر   

کند که انسان در راه رسیدن به اهداف خـود در زنـدگی        حکمت الهی اقتضا می   . باشدخداوند می 
به اسباب طبیعی تمسک جوید و با قدرت خود موانع را از سر راه بردارد، ولی در عین حال اتکاء            

عتراف ا«. پایان خداوند کرده و موفقیت خود را از خداوند بداند و نه از غیر او          به لطف و قدرت بی    
ایـن برداشـت از   . گفتمانی است که اعمالِ قدرت را بـه آشـکارترین شـکل بـه نمـایش میگـذارد       

: رك(» .کنـد اعتراف رابطۀ بین اعتراف کردن و تسلیم شدن به یک رابطۀ قـدرت را تحلیـل مـی          
این دقیقاً همان معناي توکل است که آدمی به قدرت برتر و تـسلیم             ). 104 - 103: 1388میلز،  

 . برابر آن اعتراف و اذعان داشته باشد و به آن اعتماد کندشدن در
و معنی این حالت اعتماد دل است بر وکیل و استوار داشتن وي و آرام گـرفتن بـه وي، تـا دل       -

دل نشود؛ بلکه به خداوند اعتمـاد  در روزي نبندد و به سبب، به خلل شدن اسباب ظاهر، شکسته      
پس توکل را هم قوت یقین باید و هم قـوت دل،      ) 541: زالیغ... (رسانددارد که روزي به وي می     

تا اضطراب از دل بشوید و تا آن آرام و اعتماد تمام حاصل نیـاد، توکـل نبـود کـه معنـی توکـل،        
 )542:همان(» اعتماد دل است بر خداي در کارها

 و پس توکل یک صفت قلبی است، یک حالت ادراکی است که انسان همۀ آثار را از خـدا ببینـد        
 .غیر خدا را منشأ اثر نبیند

میزان توکل هر کسی به ایمان او بستگی دارد؛ زیرا ایمان و توکل بر خداوند در امنیت و آرامـش           
هر چه توحید انسان بیشتر شود، یعنـی        . منشأ توکل، توحید است   . روحی بشر تأثیر بسزایی دارد    

  .ودشمعرفت و خداپرستی او گسترش یابد، توکلش به خدا بیشتر می
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توکل حالتی است از احوال دل و آن ثمرة ایمان است و ایمان را آثار بسیار اسـت و یکـی از آن    -
جمله توحید است، بناي توکل، توحید است و کمال توحید آن است که جز یکی را نبیند و همه               

ــود    ــیچ راه نبـ ــدین مـــشاهده هـ ــه را بـ ــد و تفرقـ ــد و یکـــی شناسـ ــود یکـــی بینـ            » ...را خـ
 )530-529: 1393لی،غزا(

شـود و تمـام     اي است کـه وارد مـسائل صـوفیانه مـی            سبک غزالی در بیان مراحل توکل به گونه       
نگارنده براي خودداري از اطالۀ کـالم، بـه آن مباحـث       . دهدمباحث و مطالب را عرفانی جلوه می      

شـود یـا   یبیند و همیشه از روي دیگر سکه غافـل مـ       او فقط یک روي سکه را می      . شودوارد نمی 
شود به سبک و ایدیولوژي خاص غزالی که فقط        همین امر منجر می   . گیرداینکه آن را نادیده می    

  .سیر به سوي حق مالك است و سبک او در این ربع عارفانه است
 پرکتیس گفتمانی محبت-6

ق اي الهی است که خداوند نزد انسان قرار داده است و افراد از این موهبت بـه طـر  محبت ودیعه 
مثالً محبت انسانها بـه یکـدیگر، برخواسـته از عـواملی اسـت کـه بـا                . کنندگوناگون استفاده می  

ها به یکدیگر نزدیک و کشش و محبتـی بـین آنهـا ایجـاد     شود قلب انسانپیدایش آنها باعث می  
  .شود

موافق طبـع اسـت   ] هر چیزي که[آنکه... معنی دوستی میل طبع است به چیزي که خوش بود -
 )572،غزالی(» .ویندخوش گ

باشـد کـه بـرایش شخـصیت کاریزمـایی دارد و داراي           گاهی میل طبع آدمی به یک انسان مـی        
واژة کاریزمـا،  «. هاي فوق انسانی است و چنین فردي براي آدمی با افراد عادي فـرق دارد          توانائی

  شـته  براي خصوصیت ویژة شخصیت یک فرد که به خاطر ایـن ویژگـی از افـراد عـادي جـدا انگا          
رود بـه طـوري کـه    شود و به عنوان کسی که صاحب خصوصیات استثنایی باشد، به کـار مـی   می

هر چیزي که انسان را     ). 141: 1394سلطانی،  (» .شودمنشأ آنها الهی یا منحصر به فرد تلقی می        
به کمال برساند و آدمی توسط آن تکامل یابد، براي انسان دوست داشتنی خواهد بـود، خـواه آن      

  …ت غذا باشد یا یک انسان دیگر یا مالعل
همۀ اهل اسالم اتفاق نظر دارند به اینکه آغاز سلسلۀ محبت، از جانب خداوند به بندگان است و          

شود که خداوند انسان را شایستۀ حمل امانت خود دانسته و این امانت را بر         از آنجایی شروع می   
  .دوش او نهاده است
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هر که دیگري را دوسـت دارد  . قت جز خداي ـ تعالی ـ نیست  بدان که مستحق دوستی به حقی-
 )576-577:غزالی(» .از جهل بود، مگر بدان وجه که تعلق به حق دارد

کند، حال آنکه عاشقی از هر سر باشد عاقبت ما را بـدان  غزالی دوست داشتن دیگران را انکار می  
معرفـت  .  انسانهاي دیگر استشه، رهبري خواهد کرد و زیر بناي دوستی خداوند، دوست داشتن       

اي از حسن و کمـال و  ورزد، حتماً در او جلوهکسی که به دیگري مهر می. سرچشمۀ محبت است  
 .خوبی دیده است، چه در جسم و چه در فکر؛ چه در روح و چه در عمل و رفتار

 :غزالی معتقد است
دل از دوسـتی آن پـاك   شرط اول در محبت خداي تعالی ـ آن است که روي از دنیا بگردانـد و   -

کند، که دوستی جز حق ـ تعالی ـ از دوستی وي شاغل کند؛ و این چون پاك کردن زمـین بـود     
از خار و گیاه و آن گاه طلب معرفت وي کند؛ که هر که وي را دوست ندارد از آن بود کـه وي را            

ر و تفکـر در  معرفت حاصل کردن چون تخم در زمین نهادن است آنگاه بر دوام بر ذکـ           ... نشناسد
وي مشغول بودن و این چون آب دادن بود، که هر که یاد کسی بـسیار کنـد البـد وي را بـا وي                  

 )579:غزالی... (انسی پدید آید
ورزد، از بر کسی پوشیده نیست که وقتی انسان به خـدا محبـت دارد، بـه خلـق نیـز عـشق مـی                

از اینرو چنـین کـسی   . داندخودمحوري جدا شده و خدمت به دیگران را همسو با عشق الهی می         
شود و چنین رویکردي باعث تحکیم رابطـۀ  هم در خانواده و هم در اجتماع، مظهر عشق خدا می      

شود، حال آنکه غزالی هـم اجتمـاع را نادیـده    افراد خانواده و تقویت روابط انسانی در اجتماع می        
گردانـی   کنـد، روي  توصیه می  او اولین چیزي را که    . گیرد و هم نوعدوستی را و هم خانواده را          می

  .توان هیچ معرفتی را کسب کردگونه نمیکه این از دنیا و انزواطلبی است، حال آن
هـا را   هاي بیانی غزالی درمورد محبت کامالً افراطی و مرتاضی است انسان          ها و کنش  هرسبک گزا 

سـبک و ایـدیولوژي   ایـن اسـت   . کندخواند و سبک و سیاق عارفانه را توصیه میبه عزلت فرا می   
هـا   دهـد گـویی همـۀ انـسان    خاص غزالی در ربع منجیات که مباحث روزمره را عارفانه جلوه می        

  .سالک او هستند و او مرید و نشان دهندة راه به سوي حق
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  گیرينتیجه
کنند، مضامینی که در این ربع مجال ظهور پیدا می    . سبک غزالی در ربع منجیات، عرفانی است      

هـا را    به مسایل روزمره هستند که غزالی با سبک و ایدیولوژي خاص خود همۀ آن           همگی مربوط 
در این گفتگو همۀ مراحـل تـا حـدودي از یـک              هاي عرفانی و افراطی جلوه داده است،        در اندازه 

. رسد مضمون مراقبه و محاسبه از بسامد بـاالیی برخـوردار اسـت   هژمونی برخوردارند، به نظر می    
گرایـی و رسـیدن بـه حـق، هـستۀ       دهد کـه آخـرت   و ساز و کارها نشان می     بررسی این مضامین  

حـول  ..... دهد که سایر مضامین از جملـه توبـه، صـبر و    مرکزي مضامین عرفانی او را تشکیل می  
سبک غزالی در ربع منجیات آمرانه، تهدید، تنـذیر، تـشویق و     . یابنداین هسته و مرکز انتظام می     
همین امـر او را در ربـع منجیـات صـاحب           . است  » عارفانه«ین روند   ترغیب است و شیوة او در ا      

هـاي   سـایر کتـاب   سبک و ایدئولوژي خاص نموده است و باعث شده است تا سبک و سیاق او با             
با توجه به اوضـاع آشـفتۀ دوران غزالـی و بـا در دسـت داشـتن        . اخالقی و عرفانی، متفاوت باشد    

 از دین، غزالی با سبک خـاص خـود تنهـا خـود را       قدرت شخصی و حکومتی، و با ادعاي صیانت       
شد تا او افراد را بـه  و شرایط حاکم بر جامعه باعث می. دانستشایستۀ دفاع و حمایت از دین می     

 ،داننـد با توجه به این که همه کیمیاي سعادت را یک کتاب اخالقی مـی . سوي عرفان سوق دهد 
 .است» فانهعار«که غزالی در این اثر صاحب سبک خاص  حال آن
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