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        ∗سیدرحمان مرتضوي 
                             

 چکیده 
 يبه مقوله،  غزالی پیش و بیش از هر اندیشمند دیگري در تاریخ تفکر اسالمی

ي پیگیر او در هاتالش آن همت گماشته است؛  ثغور و حدودعلوم دینی و تعیین 
کرد؛ یمبرخاسته از خطري بود که پیشِ روي علوم ناب اسالمی احساس  ،  این زمینه

طیف  بود که »احیاء علوم دین«عام  يآغاز پروژه يانگیزه ترینمهماین وضعیت 
گذار ین و بدعتضددهاي یانجرفکري با  ياز مبارزه، ي غزالیهاتالشوسیعی از 

به معناي    زمانهم   هاتالشاین    شد؛ی متعریف علم دینی و بیان اقسام آن را شامل    تا
اسالمیان پیرامون علم دینی نیز بود؛  يتغییر در پارادایم و گفتمان اندیشه

ی  شناسعلمآیین از وي نادورهی براي ئظهور غزالی را مبد توانمی کهينحوبه
 یانه و گراعقلمشخص در برابر جریان  طوربهاسالمی قلمداد کرد؛ این دوره که 

نگاهی مینیمالیستی ، صوفیانه –با رویکردي شریعتمدارانه ، گرفتیمفلسفی قرار 
علوم مشخصی که در عداد علوم دینی قرار  يکرد که براي توسعهرا تبلیغ می

علمی مجوز   فقطدر این بافتار  ،  ترتیباینبهگذاشت.  یممشخصی    حد، گرفتندینم
مسیر «سلف صالح» قرار   يیافت که در دنبالهو امکان ترویج و توسعه را می

 داد.گرفت و فرد و جامعه را در مسیر آبادانی آخرت قرار میمی

 مینیمالیسم .3، علم دینی .2، غزالی .1: کلیدي گانواژ
 

 مقدمه. 1
  بین فلسفه و دین :استقراول سه جنگ پیش، در زمان خویش«، غزالی به تعبیر نوفال
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 گراید و بین فقه سنی می  يسمت اندیشه بین تسنن و تشیع که به،  گیردکه طرف دین را می

به معناي  قراولیاین پیش .)519، ص: 21( شود»و عرفان صوفیانه که به دومی متمایل می
ث سلف و تحکیم احیاي میرا، اي پیگیر و دائمی براي تجدید مراسم سنت نبويمقابله

ترین مبناي عمل این علوم بود. وي علم را مهم يتعمیق و توسعه با ، بنیادهاي علوم دینی
 اياحی، ترین رسالتی که براي خویش ترسیم کرده بودرو نخستین و مهمدانست و ازاینمی

شناسی به معناي بازگشت به علم ناب اسالمی بود. این رویکرد با پیشنهاد روش، علوم دین
احصاء غزالی را در برابر  علوم الدین ياحیاکه یافت تقویم میبندي علوم جدیدي براي دسته

گرایانه و کرد تا نگاه عقلخود تالش می احصاء العلومداد. اگر فارابی در فارابی قرار می العلوم
دن غزالی رسالت خود را در زدو، 1سازد سازگارفلسفی یونانی را با متن حیات اسالمی 

 ي که تکفیر فلسفه  نحويدید؛ بهو یونانی از رخسار پاك علوم اسالمی می زنگارهاي فلسفی
، 9دانست (سینا را واجب میمثل فارابی و ابن، یونان در عالم اسالم يیونانی و اتباع فالسفه

زیرا مبناي  ؛خوش نداشترا سینا به علوم غزالی نگاه فارابی و ابن ،ترتیبهمینبه ).543: ص
 شفاءسینا در  ) و ابن50-27:  ، صص13(  احصاء العلومفارابی در    علوم نزد  بنديتقسیم  يعمده

که از درحالی،  فلسفی است،  ترتیباینبهآشکارا ارسطویی و  ،  هاو اتباع آن  )25-17:  ، صص1(
؛ بنابراین استآن    يشایسته   گسترد کهیمچیزي  عقل را بیش از    يدامنه  این مبنا،  نگاه غزالی

 ي گرایانه در عرصه به مقابله با جریان عقل طور طبیعیغزالی به يستیزانهعقل هايتالش
موازات جریان ضدفلسفی شود. چنین بود که به ها نیز گسترده میبندي آنتعریف علوم و دسته 

شد و  نیز آغاز م دینواحیاء علبا محوریت  ،محورجریان ضد علوم عقل، تهافت الفالسفه
تأثیراتی عمیق و دیرپا بر حیات نظري اسالمیان بر جاي گذارد. البته ناگفته پیداست که این 

هاي غزالی به اوج خود با تالش اما، شونددو جریان صرفاً با غزالی آغاز و به او ختم نمی
 یابند.عملی می يازپیش جنبهرسند و بیشمی

محمود» «علوم    يبراي اینکه علمی در دسته  کندمی  هارائ  غزالی معیار مشخص و دقیقی
هاي غالب روزگار نزدیک و معاصر خویش جریاني  شدهو نگاه طبیعیقرار بگیرد  مذموم»  «یا  

هاي ویژگی، در بُن خود، نقدي فرایندسپارد؛ این نقد می يرا بر مبناي همین معیار به بوته 
شود؛ علوم ختم می يدامنهچشمگیر به کاهش ، ازلحاظ کمّی که دارددقیقی ختی شناروش
صوفیانه  -اخباري ياز یک نگاه دوگانه، تفصیل خواهد آمدطور که بعدتر بههمان، فراینداین 

ي سلبی و ایجابی جنبه چندین ، علوم دین گیرد و در قالب کلیتی به نام احیاءسرچشمه می
شناسی جامع و مبتنی بر اصولی به یک آسیب،  نخست  يغزالی در وهله،  یابد. در این مسیرمی

افکند. طرحی طرح مختار خویش از علوم دینی را درمی،  آن  از  یازد و پساندیشیده دست می
امت اسالمی باشد و به معیاري  يگوي نیازهاي معاصر و آیندهتواند پاسخي او میرأکه به 
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تبدیل  علم دینی از علم غیرحقیقی یا علم غیردینی، براي تمیز علم حقیقی یا بهتر بگوییم

 شود.
نتایج کلی آن براي سرنوشت علم در تمدن   بهباتوجه،  علم دینی از منظر غزالی  يمطالعه

و در این  ندارددانی چن يپیشینه، دهدهاي نویسنده نشان میتا آنجا که کاوش، اسالمی
 2.وجود نداردهاي مرتبط چندانی نوشته ، زمینه

، ایمعلوم دینی غزالی نامیده  ياحیا  يطرحی از آنچه پروژه  يپس از ارائه،  در نوشته حاضر
کلیتی ، بندي علوم بررسی شده است؛ این دو بخشطبقه يدربارهاو  يابعاد نظریه

 کند.و چیستی علم دینی از منظر او را روشن می از رویکرد غزالی ختیشناروش
 

 علوم دینی   ياحیا يغزالی و پروژه . 2
مفسر تالش و ، کنیمیاد می علوم دین يامام محمد که ما از آن با عنوان احیا يپروژه

نام دینی هستند. او از سویی   يیقتاً شایسته حقساختن علومی است که  او براي زنده  يدغدغه
که در عالم اسالم مشاهده  برطرف کندهایی را ي کژرفتارها و کژفکري داشت که  دغدغه

در خود این توان را ، دیگردید و ازسويآن را در بازگشت به علم دین می يکرد و چارهمی
اما غزالی   گرداند؛فرهنگ اسالمی را به راه درست باز،  تنه در قامت یک احیاگریافت که یکیم
عصر به وي  يترین وزرادر مقام مدرس نظامیه و به مناسبت اعتمادي که باشخصیت«

: ص ،15»( ]ند[اهایی که در مواقع خطیر با وي انجام دادهلحاظ مشورت و نیز به ]ند[داشت
سیاست»  مردمِ«توانست خواست یا نمینمی دستی در عالم عمل نیز داشت؛ لیکن، )106

این بود که ، درکمییکی از دالیلی که غزالی را از ورود مستقیم به سیاست منع شاید باشد؛ 
«امام   دستگاه  هايناراستی   نبود که بتواند  الملکنظامخواجه    اشي همشهرامام محمد همچون  

خداوند بر زمین»  ي«سایه هايینیدو سست بغداد ) در17: ، ص7بالحق واجب الطاعه» (
رسالت براي خود آن بود که او  ترمهم؛ اما دلیل نادیده بگیرد) در خراسان را 81: ، ص12(

 سوزجهانهرچند زهد    .دیدتر مییافتنیدست  ،کرده بود که آن را در عالم نظر  تري تعریفمهم
را به دیگران  3فرض کفایت احتماالً او این، تأثیر نبودیبش از عالم سیاست ااو نیز در دوري
 يیافت که بتواند باري به سنگینی احیاینمرا  همچون خودش  کسی    ، چراکهواگذار کرده بود

 علوم دین را به دوش بکشد.
 معتزله و اهل فلسفه ، اسماعیلیه، باطنیون هايینیبدداز سویی با ، امام در عالم نظر

علم اسالمی افتاده   که در دامان جنگل  را مهار کند  کوشید آتشیدیگر میجنگید و ازسويیم
دید و می مندرس اي؛ وي علم دینی را همچون جامهکردمیتر نحیف  روزروزبهآن را  بود و

هاي اعتقادي ترین بخشعیار در بنیاديگسترده و تمام  یازپیش لزوم اصالحبیش،  این اندراس
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پیراستن   و  لزوم نوشدن عهد نبوي  به معناياین  ساخت و  را برجسته می  مسلماناناخالقی    –

با دانش عظیمی که  او تشیع و گرایش به فلسفه بود.، گراییباطنی ساحت تفکر مسلمین از
به همچون دیگران ، داشتزهدي که او را از دنیازدگی بازمی به کف آورده بود و درازدامنیِ

 يکه بنا بود منادي احیا را دل خوش نکرد و از مدرسه فرار کرد تا ضمیري 4نظامیهادرار 
این همت و قدرت را یافت که  ،و چنین بود که در خویش ؛از زنگار بزداید، علوم دین باشد

 ها را جزم کند:ترین عزمعظیم
ي هابحثکردن ي دینی و تازههاعلمدن کر«عزم من بر این جزم شده است که در زنده

 .)15 :، ص8( »یقینی کتابی نویسم
و  کند که دو وجه مهم سلبیعام و گسترده را آغاز می ياامام محمد پروژه ترتیباینبه
، آن  از  و پس  ارائه دهدمانع از علم دینی  و    باید تعریفی جامع،  نخست  ي؛ در وهلهداردایجابی  

، معلم ثالث باشد  ،توانست پس از فارابیینمگذاري علوم بپردازد؛ او  تنسیق و ارزش ،  به تنظیم
در قامت یک امام در تاریخ تفکر اسالمی متمایز   روازاین   .داشتنگاهی متفاوت    چون به دانش

شد یممحقق  ي  اجانبه همهمکتب فکري    به  بخشیدنبا سامان،  شدن امام محمدامام  شد؛ لیکن
ساحت علم دینی را  باید ،او در مقام نخست ایجاد شده بود. حول محور دین و علم دینیکه 

بدیل ، آنز ا خشکاند و پسهاي انحطاط فرهنگ اسالمی را مییشهو ر زدودها میاز ناراستی
 ترتیب اینبه .کردیعنی علومی مثل فلسفه معرفی می،  5هاعلمگزینی مناسب براي شبهو جاي
تهافت مثل  ،  کارهاي غزالی  و چنین است که بخشی از  داردگی  ویژگی دوسویه،  احیاء  يپروژه

د که نیابیمی اختصاص یبه نقض و رد آراو نقدي دارند  يجنبه ، فضائح الباطنیهیا  الفالسفه
 علوم  يحیااهمچون ، بخشی دیگر و گیرندینمدر چهارچوب علوم دینی قرار ، به نظر غزالی

 ابعاد ایجابی تفکر غزالی هستند. يدهندهبازتاب الوجیزیا  الدین
بندي علوم خواهد تقسیم يمسبوق به ارائه، علوم دین يعام احیا يپروژه ،ترتیباینبه

گفتن و تنها پس از شناساندن جایگاه علم دینی در میان سایر علوم است که امکان سخن  بود
علوم  يیل کلیت احیاذز  بندي نیدیگر این تقسیم. ازسويشودمیاز عوارض و لوازم آن میسر  

اي براي هر علم مقدمه«مثابه علوم دین به يطرح کلی احیا،  دیگرعبارتیابد؛ بهدین معنا می
مصادیق علوم دینی ، دیگرکرد و ازسویییف میتعراز سویی علم و غیرعلم را  »دینی) آینده(

این  .کردعرفانی طرح و تبیین می –شناسی مبتنی بر تفکر اخباري را بر مبناي یک روش
شریعت بر هر چیز و با تکیه بر اصل تقرب به خداوند از طریق   يشناسی با تکیه بر غلبهروش
گرایی راه را براي تداوم عقل،  خود  يمسیر جدیدي در برابر اسالمیان گشود که با توسعه،  علم

اما ، موجود بودی ازپیشسنت يشناسی ادامهشناسی اسالمی تنگ کرد. این روشدر علم
 شناسیروشاین    6پیدا نکرده بود.،  اي که نزد غزالی یافتاز گونه  ،ارچوبی مستحکمگاه چهیچ



 121  عرفانی -بازخوانی یک مینیمالیسم اخباري: الیزچیستی علم دینی از منظر غ   
مرسوم   يبرجسته   هايدانش  ي بري که از طرفی نقدفرایندي چندوجهی بود: فرایندمستلزم  

نماندن در به عمل و باقیبر لزوم گذار از نظر  ،  دیگرو ازطرف  است  نظیر فقه،  غزالی  يزمانهدر  
یف «تأل يگرایی که با مکثی کوتاه در قنطرهعملاي گونهورزد؛ صرف تأکید می نظرِ يعرصه 

شخصی و درونی  يگرداند و بیشتر جنبه سوي آخرت روي میبه، و استصالح» امور دنیوي
اجتماعی  يشناسی غزالی چندان جنبه توان توقع داشت که علمرو نمیکند؛ ازاینپیدا می

لزوم نیز مبتنی است و آن عبارت است از    بر یک تجویز کلی براي همگان  اگرچه،  داشته باشد
 .»اندبودهو آنچه سلف صالح بر آن  آخرتعلم طریق «پیروي از 

 

 سوي یک مینیمالیسم عرفانیچیستی علم دینی به . 3
البته نه به بود ( ینده») آاي بر هر علم (دینیمقدمه«ازآنجاکه امام محمد به دنبال طرح  

علوم زمانه بیشترین اطالعات  درخصوص دانست کهبر خود واجب می، )معناي کانتی عبارت
که از  برد مگر آنگاهکسی به فساد و بطالن هیچ علمی پی نمی« را داشته باشد؛ زیرا و دقت

بلکه باالتر از ، ترین علماي آن فنبزرگ يدرست باخبر شود و خود را به پایه، علمکُنه آن 
اند» آن علم نیز بدان راه نیافته که حتی متخصصان شودهایی واقف وخمتا به پیچ آن برساند

به نقد آن ، هاي مخالفبدون فهم عقیده کهتازد یمبر کسانی ، )؛ و بر همین مبنا56 ، ص:5(
بگسترد و  بر علوم زمانه دانش خود را يکرد دامنه). غزالی تالش می56 :همان( پردازندمی

. داو بودن يکه مخالف عقیدهبشناسد  را آن روزگار ی درهایهاي فرقهها و اندیشهحتی آیین
علم را از ، که بتواند با دیدگاهی انتقادي نحويبه، تسلط بر علوم زمانه بود براي او تالش
 کند. وار نقدو علم غالب روزگار خویش را سقراط  تمیز دهد علمشبه 

به ، اي منصوص دارندکه ریشه  دهدعلوم را ذیل الهیاتی عرفانی قرار میي غزالی همه
این  در .اندگرفته  قرارو در عمق جان سالک  و آمیخته شده » آزمودهتجربت «سلف صالح

 اقتضا عقلی دلیل آنچه و دارم برهان طریق، معقوالت در« هرچند وي مدعی بود که، میان
 من بر شافعی نه، کنمنمی تقلید ائمه از را کسهیچ و ،قرآن ،مذهب شرعیات در اما، کندمی

در   دلیل عقلی و برهان غزالی  روش  اما،  )12:، ص10(  »براتی  من  بر  ابوحنیفه  نه  و  دارد  خطی
در سنت  چیزي ندارد کهنسبتی با ، بندي علومتقسیم، ترتیبهمینمعقوالت و به يمطالعه

ترکیبی از عرفان زاهدانه و ، ؛ این روشاست فلسفی گذشته وجود داشته -گرایی کالمیعقل
به مبنایی ،  مشی فقهی است که طبیعتاً با عقل محض فلسفی یکسان نیست. این روشِ ترکیبی

نگاه کلی او به  کاشفتواند مبنا میشود؛ و همین بندي علوم تبدیل میبراي تقسیم و طبقه
ها رضایت ها و اهدافی مشخص است که در بُن آنمعرفت حقیقی باشد که معطوف به ارزش 

تر نسبتی افزونوحی نبوي  يهر دانشی که با سرچشمه  ترتیب اینبهو قرب الهی قرار دارد. 
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، داردتري  ش افزون ارز،  آن دانش را براي قرب الهی کسب و عرضه کندش  داشه باشد و صاحب

 .لیکن این وضعیت چیزي نبود که غزالی در روزگار معاصرش شاهد آن باشد
اند که علم دین مندرس شده است و معالم یقین منطمس گشته و به خلق چنان نموده«

 تا حکام را بر آن حاجت باشد قضات و که اقسام علم از سه بیرون نیست: یکی فتواي احکام
دفع ، نزاع و خصام شوند و چون سگان یکدیگر را خسته کنند يبسته، و لئام ناکسانچون 

مباهات و مفاخره  يجوینده که منازعات و قطع مخاصمات ایشان ممکن گردد؛ و دوم جدل
خصم را ملزم کند و منازع را مفخم [درمانده] ، آن يواسطه به، مغالبه و مکاثره يو خواهنده

که مُذکِر بدان عوام را بتواند فریفت و اوباش را  و لفظ متکلفگرداند؛ و سوم سجع مزخرف 
اند که جز این سه فن را دام طلب حرام و بدان اقتصار نموده، بتواند صید کرد و بدین سه فن

و حق اند بودهجلب حطام ندانسته و علم طریق آخرت و آنچه سلف صالح بر آن  يشبکه 
، و رشد خوانده ضیاء، حکمت، فقه، و منشور آسمانیی آن را در تنزیل رحمانی وتعالسبحانه 

ي ایشان مطموس [محو] و منسی هادلو از  در میان خلق مدروس و مطوي گشته است
زمان هم، شناسی توصیفیبا یک آسیب،  امام محمد در این بند  ).71-61  :، صص10(  »7مانده

کند. درروزگار او دانش از تشریح میدانش به آن را  وضعیت علم در نگاه عموم و دیدگاه اهل
اند» ندارد؛ سلف صالح بر آن بوده  «آنچهبه دور افتاده و روش آن نیز نسبتی با    »یق آخرت طر«

 »ضیاء و رشد، حکمت، فقه، منشور آسمانی«یعنی آنچه در  »علم دین«و چنین است که 
داده است. این نگاه «سجع مزخرف»    » و«جدل،  فتواي احکام»«جاي خود را به  ،  خوانده شده

 دوبه ،  شود؛ به نظر غزالی علم و حکمت حقیقیدنبال می  حقیقی  )دین(نقدي با معرفی علم  
 شود:تقسیم می »علم المعامله«و  »«علم المکاشفه يعمده يشاخه 

 بعلم  أعني المكاشفة و  علم  المعاملة و علم إلى  ينقسم  ا��خرة  إلى به يتوّجه الذي «العلم
،  الكشف  مع  منه يطلب  ما المعاملة  بعلم  أعنى  فقط و  المعلوم كشف  منه يطلب  ما  المكاشفة 

 .)8 ، ص:1ج، 4( به» العمل
کند به ذکر تعریف آن بسنده می، بر اهمیت علم مکاشفه رغم تأکیدغزالی در ادامه علی

 ینکهبر اداند؛ زیرا عالوهخارج می )علوم دین احیا(کتاب خود  ياز عهده آن راو بررسی ابعاد 
 8به دور باشد نیز از دسترس عوام باید، استشدنی با زبان رمز و تمثیل بیان فقطعلم  این

علم المکاشفه علمی عام است در اینجا    ). البته باید به این نکته توجه داشت که5  :، صهمان(
تنها جزئی از آن محسوب ،  کندهاي دیگر از آن یاد میاي که غزالی در نوشته که علم المکاشفه

 شود:بندي میگونه تقسیمخود این، )؛ اما علم المعامله503: ، ص9( شودمی
،  باطن علم  إلى  الجوارح و  بأعمال  العلم  أعنى ، ظاهر علم  إلى  ينقسم  المعاملة  علم  «إن

 القلوب  على الوارد عبادة و  إما  و  عادة  إما الجوارح على الجاري القلوب؛ و  بأعمال العلم أعنى
 فبالواجب. مذموم إما و محمود إما ، الملكوت  عالم من الحواس عن ا��حتجاب بحكم هي التي

 إلى انقسم،  بالجوارح المتعلق الظاهر الشطر باطن و ظاهر و شطرين: إلى  العلم  هذا  انقسم 
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 و مذموم إلى  انقسم  النفس أخ��ق  و  القلب بأحوال  المتعلق الباطن  الشطر  عبادة و  و  عادة 

 . )5ص:  ،1ج ،4( أقسام» أربعة  المجموع فكان، محمود 
» و المهلکات«، »العادات«، العبادات»«شعبه یا ربع  چهاربه  علم المعامله ترتیباینبه

علوم   احیادر    که غزالی  نیز چندین شاخه دارند  هااز آن ک  یشود که هر» تقسیم میمنجیات «
چه پیغامبر «،  کند تا علم نافع را از علم مضر تمیز دهدمی  »مُصدر«جمله را به کتاب علم    دین

). اگر 17-16: ، صص8( »من علم ال ینفع باهللا نعوذ و السالم فرموده است: ةعلیه الصلو
 صورت به کنیم کهدست پیدا می به شکلی، را مبنا قرار دهیم دین احصاء العلوم يبندیمتقس

 است:ذیل 

که ریشه در قرب یا  کندمبتنی می بندي که تقسیم علوم را بر مدار ارزشییمتقساین 
رو سراسر  وحیانی دارد و ازاین  ئیمنش  داند که الزاماًعلم دینی را علمی می،  بُعد از خداوند دارد

که پرداختن به  داردهایی ابعاد و داللت بنديتقسیم(کفایی) است؛ البته این  خیر و واجب
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فالحت  ، حساب ، فرض کفایه (طب . 1. 1. 2
 و...) 

 فضیلت (دقائق حساب و حقایق طب)  .  2.  1.  2
 . مذموم (جادو و طلسم و...) 2.  2
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اي غزالی توان به تلقی نقطهمی مثالً؛ کندمیها مجالی بیش از یک مقاله را اقتضا آن  يهمه

شود؛ تاآنجاکه بندي میعلم طب در دو مرتبه تقسیم، علوم اشاره کرد؛ بر مبناي این تلقیاز 
 صرفاً ، شوداما آنگاه که وارد دقایق می، واجب کفایی است، بخشددردي را التیام میاین علم 

آن وجود   يکند و ضرورتی براي ادامهشود که نفس طالب را ارضا میفضیلتی محسوب می
 ندارد. 
  – روشی است که از آمیزش تفکر شریعتمدارانه ، داردآنچه براي ما اهمیت بیشتري  اما
بسته شده است. بر مبناي این  بندي علوم به کاریمتقسدر  برآمده وغزالی  يصوفیانه

دوري یا نزدیکی آن به ، نخست يدر مرتبه، مالك برتري علمی بر علم دیگر، بنديیمتقس
فقه  اما، علومی دنیوي هستند فقه و طب هرچند در نگاه غزالی مثالًوحی است؛  يسرچشمه 

، جوشدیمنبوي  يهمسایه با علوم آخرت است و از سرچشمه  برتر از طب است؛ زیرا فقه
دیگر در طرفاز .)34ص:  ،1ج ،4( خیزدیبرمبشري  يکه علم طب از بستر تجربهیدرحال

یک نزدبه لُب لباب شریعت  علوم برتري با علومی است که بیش از سایر، میان علوم دینی
 دریابند و این چون قشري بود و وي را حقیقتی ست که همگان  ا  را ظاهري«زیرا دین    هستند؛

ست که آن چون لُب است و آن لُب را نیز لُبی دیگر و تشبیه به جوز توان کرد که وي را ا
و وي را مغزي است و مغز وي را نیز مغزي و  پوستی است و پوست وي را نیز پوستی است

نسبتی است که هر علمی با ، علومبندي یمتقسرو مالك ینازا .)4: ، ص10( ست»ا آن روغن
نامد؛ هرچه می )162 :، ص14( هاي نبوي»داده« را هاآن  کربن کند کهبرقرار می هاییچیز

مرکزي آن  يي نبوي داشته باشد و به عمق و هستههادادهبیشتري از  ي ِیک علم بهره
نادیده گرفته شده است؛ طورکلی اما این معیار به، ي داردترافزونمنزلت ، تر باشدیکنزد

پندارند که علم می اين و دیگر اندیشمندان هر فرقهامفسر، نامتکلم، چنین است که فقها
به آن  مشغولکنند که علم حقیقی چیزي است که حقیقی نزد آنان است. ایشان گمان می

موهبتی ،  باشدوقال مدرسه یافتنی  که علم براي غزالی بیش از آنکه در قیلهستند؛ درصورتی
به علم  رو؛ این مترسمین ازآن 9شودالهی است که با جهدي صوفیانه در دل مؤمن روشن می

دنیا براي غزالی که درحالی، یابند که همتشان جز در مسیر دنیا نیستحقیقی دست نمی
 شودمی  ییهادانشگونگی مانع هرگونه ارزش اصالی دنیا و  است و این پل   ةخر �ا�  ةقنطر اساساً  

 معطوف توانند به اصالح کار دینها یا میرو دانشبه اصالح امور آن هستند. ازاینکه راجع 
ن را نیز اسرانجام دنیاي مؤمن، کنندهایی که کار دین را اصالح مییا دنیا؛ البته دانش، باشند

ها صرفًا بهبود وضع دنیاي خویش و مردمان که هدف آن ولی عالمانی، اصالح خواهند کرد
به پلی ، ولی در اثناي مسیر کنند که راهی دراز در پیش دارندیمهمانند کسانی عمل ، است

بنابراین  شوند.یم غافلبودن آن یج از پلتدربهگمارند و یم به تعمیر آن همت و خورندیبرم
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ست که اشتغال به علوم دینی و طریق آخرت را ا  تا جایی مجاز  فقطپرداختن به علوم دنیوي  

پذیر غزالی فهم يدر گفتمان اندیشه الخطاببنعمرتسهیل کند؛ چنین است که روایت 
 .)51ص:  ،1ج ،4( أمسکوا» ثم البحر و البرّ فی به تهتدون ما النّجوم من تعلموا« نماید:یم

بندي علوم غزالی، به بهترین نحو، بخشی شناختی طبقهاین روایت در بافتار کلیت روش
ي از دامنهکه  کندمییی بازنماي قرون اسالمی را سالیان میانه يزاهدانه -تفکر فقیهانه از

به ضدشرعی  الزاماً ، کندمیي علوم غیرشرعی (غیرشرعی به معنایی که غزالی مراد توسعه 
رفع حاجات  درمطلوب است که تا حدي غیرشرعی  یست) فراغت دارد؛ علومپذیر نترجمه 

، پیگیري 10ي داناییي مسلمان به کار بیاید؛ بنابراین در این حوزهضروري فرد و جامعه
واسطه و فوري فرد و یبحاجات گفته، فرد و جامعه را پاسخ  هایی که نیازهاي مشروعدانش
(برخالف علوم ضددینی مانند  کنند تا حدي مشروع استمیاسالمی را برآورده  يجامعه

  سحر و فلسفه که در این نگاه، اساساً نامشروع است).
هاي داریم که تمامی دانش سروکارما در اینجا با نگاهی مینیمالیستی  ترتیباینبه

پذیرد که یمتنها تا حدي  ،گیرندیماصالح کار دنیا قرار  يکه در حیطه را محمود و مباحی
، کسب از مسیر حجامت  هرچندروست که  کمترین اشتغال فرد و جامعه را موجب شوند؛ ازاین 

، شودام به مرض دچار میولی چون شهر از نبود حجّ، آیدینمبه مذاق مذهب غزالی خوش 
 اهتمام کنندبدان ، یک فرض کفایی يبه حکم اقامه، چاره در آن است که اقل ممکن افراد

این جریان فکري در ، یی در جامعه اسالمیگراعقلدر دوران افول  .)65 ، ص:5ج ،4(
 کندمیشکوه    نیز  ، خودغزالی  که حتی  ينحوبهبر جاي نهاد؛    آشکار  يیرتأث،  اري علومذگارزش 

 .)29ص:  ،1ج همان،( »الذمة  أهل من إ�� طبيب فيها ليس  بلدة من فكم«که 
برآمده از این فرض کلی است که دنیا ، تر بدان اشارت رفتیشپ  کهچنان ،رویکرداین 

در رویکردهاي  .محدود شود ترین حد ممکنکمپل است و کوشش در عمارت آن باید به 
موجب  مسألهي یک هابرگوتالش بر این است که شاخ، غزالی يشبیه اندیشه  مینیمالیستیِ

قالب  جانب فردي چون غزالی پی گرفته شود، ازرد وقتی ازاین رویک .دغفلت از اصل آن نشو
ی به دهجهتگیري ارباب قدرت یا یمتصمبه تغییر در مشی و آید یمصرف بیرون  يتوصیه 

 ي ي میانههاسالتوان بخشی از افول رشد علمی در یقین میبهرو، . ازاین شودمیها منجر آن 
امثال غزالی نسبت داد. این نوع  يیزانه ستعقلگرایانه و حداقل تفکرات تمدن اسالمی را به

دید که یمفقهی  يدنباله بود که تصوف را درمبتنی تفکر اساساً بر برداشتی از شریعت 
است؛ در این عرصه است که نیمی از راه را تفکر  و اصالح امور ضامن سعادت دنیا ترینمهم

، دانشیاینکه طی طریق قلبی است و امکان  يبرعهدهفقاهتی صرف پیموده و نیم دیگر 
ین ا منتفی خواهد بود.، بسط یابد محورانهبر مبناي تجویزهاي عقل، فقه و تصوف ازجمله



 انشگاه شیراز فصلنامه اندیشه دینی د  126
، غزالی ازنظرکه کند میفراهم  ییی پیشینهاچهارچوب  ،براي تعریف علمگرایی حداقل

، قرار بگیرد  طالب آن و جامعه  منفعت اخرويِنفع است؛ اینکه علمی در جهت  ،  هاآن  ترینمهم
اینکه رو، ازاین؛ دهدمیبخوانید ضد) علم تمیز (معیاري است که علم را از شبه  ترینمهم

ي علومی همچون طب یا نجوم  را بوعلی سینا یا ابوریحان بیرونی، توانمندي بسط دامنه 
غزالی براي  يهاتالشاند. ي داشته ااجازه دارند، به معناي آن نیست که ایشان چنین 

به معناي تغییر در پارادایم و  زمانهم، ي غزالی براي تعیین چیستی علم دینیهاتالش
احصاء تر فارابی در  اسالمیان پیرامون علم دینی نیز بود؛ پارادایمی که پیش  يگفتمان اندیشه

ي نوآیین ادورهتوان مبدئی براي  یمرو ظهور غزالی را  ین ازابود؛    کردهترسیم  ابعاد آن را    العلوم
فلسفی  یانه وگراعقلدر برابر جریان ، مشخص طوربهکه  ی اسالمی قلمداد کردشناسعلماز 

ي آشفته  وضعیتدادن به  ی پیش و بیش از هرکس دیگري به اهمیت نظمغزال  گرفت.یمقرار  
دانست تا زمانی که تعریف رسمی و میشناسی در عالم اسالمی وقوف یافته بود؛ او علم
 که با نام  وجود ندارد  هاییاي براي بدعتخاتمه،  اجماعی از علم دینی وجود نداشته باشدقابل

درواقع احیاء علوم دین  یعنی، ترین اثر اورو مهم. ازاینیابدمیعلوم دینی رواج  يتوسعه 
هاي متفاوت و سایر آثار او که جنبه شناسی دینی است که در کنار اي مفصل بر علممقدمه

براي معرفی علم دینی ارائه اي ناب  نمونه،  دهندمتکثر سلبی و ایجابی علم دینی را توسعه می
 کند.می

بود که با نگاهی  صوفیانه استوار –رویکردي شریعتمدارانه  علم دینی مدنظر غزالی بر
که در شمار علوم دینی گذاشت  یمعلوم مشخصی    يمشخصی براي توسعه   حد،  مینیمالیستی

ي ادورهسرآغاز ، یمانهاده بر آنگرفتند. این رویکرد که ما نام مینیمالیسم عرفانی را ینمقرار 
نظر غالب در میان دانشمندان اسالمی بود.  يوجهه، تا دیري ی اسالمی بود کهشناسعلمدر 

نشان داد  ن در علوم مختلفانارکت مسلمخود را در کُندي ح چنین رویکردي تبعات عملی
لحاظ تاریخی نیز با آغازین ؛ این دوره به جلوگیري کردهاي روزآمد گسترش دانش  ازو 

 بود.مصادف ي اسالمی وسطا قرونهاي سال
 

 گیريیجهنت. 5
 به احیاء علوم دین ، ترین هدف غزالی در تمام دوران حیات عملی و نظري اومهما) 
بود؛ چیزي که ضرورت قطعی آن برآمده از خطري بود که او در برابر علم دینی و  معطوف

سمت طرحی به ،ناچاررا به او، دید. کوشش غزالی براي احیاء علم دینامکان تداوم آن می
کرد؛ طرحی که ابعاد و لوازمی همچون تعریف یمدین و علم دینی رهنمون  يدربارهجامع 

 داشت. هاي ضد علم دینی و...یانجرنظري با ي مقابله، ومي علبندطبقه، علم دینی
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ترکیبی از ، علم دینی يین طرح جامع خود در عرصهتدوروش غزالی در ب) 

، رسندیمبه نظر  گارشریعتمداري و نگرش عرفانی بود که هرچند در بادي امر تاحدي ناساز
 يبرسازنده، روش ترکیبیبه هماهنگی نزدیک شدند. این ، غزالی ياندیشهدر افق اما 

بر اینکه طیف علم بود که عالوه، یکلرطوبهرویکردي مینیمالیستی درباب علم دینی و 
کفایت محدود حد  علوم دیگر را نیز به  ،  کردیمفلسفه را طرد    ازجمله،  هادانشاز    چشمگیري

ن ناااز میراث فکري مسلم  چشمگیريساخت؛ رویکردي که سرانجام به معناي حذف بخش  یم
 بود.

که منابع شد یمتعیین براساس نسبتی ، نخست يعلوم براي غزالی در وهله ارزشپ) 
دوري علوم از دنیا و نزدیکی به ، ترمهمي ضابطهاما ، کردندمیي نبوي برقرار هادادهبا  هاآن 

 ي سرچشمه لحاظ اینکه از علم فقه هرچند به مثالً، اساسبراین ؛آخرت و باطن شریعت بود
گیرد و یمعلوم دنیوي قرار  ياما همچنان در قلمرو، است برتر از علم طب، جوشدیمانبیا 

 ارزش کمتري دارد. ، نمایندیمعلومی که باطن شریعت را  در مقایسه بارو ین ازا
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