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 چکیده
حوزه اهمیت جایگاه علم در فرهنگ اسالمی و توسعه و رشد انواع مختلف علوم در این 

جز الینفک تفکر مسلمین در عرصه  «بندی علوم طبقه»تمدنی باعث شده است که همواره 

بندی علوم از مباحث مطرح در فلسفه علم است که در  امروزه طبقه. پژوهی باشد علم و علم

اصول و مبانی علوم بحث  ، موضوعات، غایات و نیز شناخت درباره چیستی،ها روشآن از 

 یها انیبن، در وهله اول حاکمیت شناسی در مباحث معرفتبه این مهم ال اقب الزمه. شود یم

جامعه  در بندی علوم منشعب از این طبقه تحقق نسبیواضع آن و در مرتبه دوم، فکری 

علمی است که این شروط درباره علوم شرعی و سازگاری آن با علوم غیرشرعی در تمدن 

اخیر و پس از ورود مبانی معرفتی تفکر  سدهاسالمی از دیرباز تحقق یافته است. اما در 

مدرن، به ارزش معرفتی این علوم خدشه وارد شده است. از این رو، در مقاله حاضر، سه 

های مهم در تمدن اسالمی که توسط فارابی، غزالی و خواجه نصیرالدین  بندی نوع از طبقه

این تجربه تاریخی طوسی ارائه شده است، بازخوانی خواهد شد. سپس به چگونگی تحقق 

پردازیم.  یعنی تلقی دینی از همه علوم و سازگاری معرفتی بین علوم شرعی و غیرشرعی می

مراجعه مستقیم به مراجع و از روش اکتشافی  ،بنیادیرویکردی  در پژوهش حاضر با اتخاذ

 استفاده شده است. دست اول

 علوم نقلی. ،بندی علوم، علم، علوم عقلی انواع علوم، طبقهها:  کلیدواژه
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 مقدمه

 و آثار، ها یژگیوکه دارای  شود یمرو  هروب ییها دهیپدبشر در برخورد با جهان پیرامون خود با 

که گویی کسی  چنان کثرتی برخوردارند از ها دهیپداین  و استعوارض مخصوص به خود 

، به نظم ها آنبا  برای رویارویی منطقیالزم است  . بنابراینرا ندارد ها آنیارای رویارویی با 

ذهن  درهستند،  آنو آثار و عوارض  ها دهیپدبا این که مطابق خویش  یها آموختهبخشیدن 

و از دیرباز  شود یمعلوم نامیده  یبند طبقهنظم بخشیدن در اصطالح  نیا شت.خویش همت گما

ی ا شاخه ولی هیچ گاه به عنوان بوده،چه به طور اجمالی و چه مبسوط در میان اهل تفکر مطرح 

 .ار نگرفته استمورد توجه قر جداگانه

گیرد که عبارت  متدولوژی قرار می ذیل عنوان علومبندی  بندی یا رده امروزه بحث از طبقه

گیرند. این علم  و مبانی که علوم تحت تأثیر آنها قرار می اصول است از شناخت درباره چیستی،

و نحوه استفاده از آن  علم هری مناسب ها وشربا رویکردی ایجابی نسبت به علوم دیگر درباره 

بعضی این علم را از » .پردازد یمهای پژوهشی متناسب با آن، به بحث و بررسی  در حوزه

ی ول. اند کردهی نیز آن را از مشتقات علم منطق محسوب ا عده وها و انشعابات فلسفه  شاخه

نگاهی درآمدی به سایر  با رایز ست،مقدمه ا مقدمه و ذی رابطهرابطه متدولوژی با سایر علوم، 

روابطی است که  بررسی رو هدف آن نیا از .(27 ـ 23: 1378ساروخانی، )« نگرد یم ها دانش

« غایت» ،«موضوع» مالکروابط به طور معمول بر اساس سه  نیا .مختلف وجود دارد بین علوم

ی ها اندوخته ری و تعلیمی،اگر بخواهیم در توسعه فک» البتهد. شو یمو تبیین  حیتشر ،«روش» و

ن روابط درونی و به کار ببریم، ناگزیر از درک و تبیی بندی را علمی و تجربی حاصل از طبقه

 هستیم و نیز اگر بخواهیم به صورت فراگیر درباره آن اظهارنظر ها دهیپدبا سایر  ها آنبیرونی 

 میتقس .(157: 1370عراقی،  )فدایی «بازنماییم را خود شناسی جهان بینی یا جهان باید ،کنیم

عقلی و »و ، «شرعی و غیرشرعی»، «وائل و اواخرا» ،«اخروی و دنیوی» ،«نظری و عملی» به علوم

شناسی شخص  که بین این سه مالک و جهان آمد نظری است و  از همین رفت یناش «نقلی

بندی علوم  جایگاه طبقهیی که درباره تعیین ها نییتباز تعاریف و  جدا کننده وجود دارد. بندی طبقه

 علل توجه به آن را چنین بیان کرد: توان یم، شود یمشناختی بیان  در مسائل معرفت

که غرض از آن اشراف  اند شناخت هسته اصلی علوم و نیز اموری که بر این هسته مضاف .1

حدود جایگاه هر علم و  تعیین .2است؛ این شناخت  لهیوس به ها آنبر علوم و نیز کشف ماهیت 

در را متعدد هر علم  یها شاخهو  ها بخشمعین کردن غور آن، به صورتی که با این کار توان ثو 
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دی بن در تقسیمتوجه به نتیجه و فایده هر علم  .3به دست آوریم؛  یچارچوب مفهومی مشخص

آن  و در مسائل مربوط به را فهمید نهاآ یکارکردهابتوان  نهاآکه در تقسیم صورت این  به، ها آن

به مرزهایی که جداکننده علوم از یکدیگرند و نیز  دنیرس .4استفاده کرد؛ حوزه مطالعاتی از آن 

یا پیشینی بودن علوم نسبت  یپسین کردنروشن  .5؛ اشتراکی که میان علوم وجود دارد یها حوزه

 .ترند پستاز جهاتی  و علوم از جهاتی برترسایر به این معنا که بعضی علوم بر  همبه 

 تواند یمبندی علوم و مسائل مطروحه آن نیز  به طبقهتوجه دانشمندان مسلمان و غیرمسلمان 

در تعاریف و  ی خاص انجام شده باشد. اما واضح است کهها زهیانگاز زوایای متفاوت و با 

تمییز و تعیین جایگاه علوم شرعی در اصلی متفکران مسلمان ی ها زهیانگیکی از بندی علوم،  طبقه

اندیشمندان مذکور بعد از رویارویی با علوم یونانی، درصدد  بوده است. ل علوم غیرشرعیمقاب

که در همان  جایی تا بپردازند ها آنبندی دوباره  برآمدند که برای شناخت این علوم به طبقه

بندی علوم  اولیه هجری بود که چند تن از دانشوران دوره اسالمی به موضوع طبقه یها سده

ابونصر فارابی  ،از وی پس است.ابویوسف کندی مشهور به ابوالحکما  نهانخستین آ .توجه کردند

 عنایت مورداین موضوع  نیز ادامه در و این موضوع پرداختبررسی  فاصله اندکی به در

به  ها یونانبندی ی طبقهبا  ها یبند این تقسیم عمدهتفاوت  .مختلف فکری قرار گرفت یها گروه

منابع شرعی  ازها،  حوزهسایر این حوزه به سیاق  که متفکران مسلمان در ارسطو این بود ویژه

در  کهی زیچ. بودنداز آن یا اینکه ملهم  ندمستقیم استفاده کرد طور یعنی قرآن و سنت نبوی به

 بهگفت آنچه در دوره اسالمی  توان یم» یکلاما به طور  .بندی ارسطویی غیرممکن است طبقه

است از آنچه به عنوان مبنا از  تر جامع تر و گسترده کیفی بسیار می وکبه لحاظ آمده،  وجود

 .(171: 1390 ،)کیانی فرید« اندیشه یونانیان به ما منتقل شده است

 معرفت شناختی، است، در قرون حاضر و در مباحث معرفتگونه بر همگان روشن  هماناما 

بندی علوم تحت تأثیر بینش  طبقه که آنجا از تجربی به عنوان یگانه منبع شناخت معرفی شد.

دیدآورندگان آن است، علوم شرعی که به ظاهر در تقابل با رویکرد علمی و فلسفی زمانه پ

از دایره علوم خارج و به مثابه اموری ارزشی با ماهیت غیرعلمی معرفی  ،تجربی به علم بودند

شناخت و علم بیرون موضوع بحث و روش مسائل دینی و ارزشی از حیطه  از این رو،شدند. 

مورد توجه قرار ، شد یمکه البته مهم فرض  ،از واقعیت اجتماعی یبخش عنوان بهآمد و فقط 

این بررسی بدون تالش جدی  یولالزم است،  این بعد محض، بسیار مفید و بررسی در»گرفت. 

ت عدم جه بهنظر به تعریف و یا تعاریف قابل قبول،  باجانبه درباره ماهیت پدیده،  همه و
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سبب ارائه  و (14: 1377، )پل ویلم« نگری است معلول ینوعهویت آن،  شناسایی علت و

شود که پیامد آن، از دست دادن مرکزیت در امور اجتماعی و  شده از دین می تعریفی تحریف

آن از جامعه  خروج رانده شدن به بخشی کوچک و در نهایت با مهیا شدن شرایط، موجب

 .شود یم، خطری جدی محسوب استوارند رای جوامعی که بر آن پایهشود و این خود ب می

 یها انیبن رفتنسؤال  ریز ومدرن،  تفکر حوزه در پدید آمدهتغییرات به  با توجهاکنون 

راه برای ارائه طرحی  ،نیز عدم ارائه طرحی برای حل این مسئله معرفت پوزیتیویستی و

فراهم  امکان حرکت معکوسی را ،گی دانش مدرنتوجه به هویت فرهن» است. شده باز تر منسجم

 ،)جوادی آملی« اساس مبانی یا اصول دینی است آن بازسازی معرفت علمی بر و وردآ می

 ای غربی به بازخوانی علم وه نظریه بازخوانی مجدد این رویکرد به جای رجوع و در. (1386

تا از  شود یمعرفان پرداخته و  ،کالمهای عمیق این معرفت نظیر فلسفه،  الیه فرهنگ اسالمی و

(. بدین 28: 1387، )پارسانیا شودساختاری بازسازی  یاین طریق، معرفت علمی جدید در تحول

بندی علوم ـ که درآن  ی طبقهعنی علمی، هیسرماترتیب در مقاله حاضر، به بررسی بخشی از این 

 شود یممی دنیای اسالم بحث پیشینه فکری و فرهنگ عل ی معرفتی موجود درها هیال از بنیادهای

ی سه متفکر مذکور که هر کدام نماینده یک ها یبند و قصد داریم با بررسی طبقه میپرداز یمـ 

، امکان این مسئله، یعنی تلقی دینی از همه معارف بشری را، در اند یاسالمدوره خاص در تمدن 

گامی برای ایجاد تحول  و به تبع آن عصر حاضر بسنجیم تا شاید ادوار مختلف تمدن اسالمی

 ساختاری مذکور باشد.

 اهداف پژوهش

فارابی، غزالی و  یها یبند بررسی جایگاه علوم شرعی در تقسیم ،هدف اصلی پژوهش حاضر

پاسخ به این پرسش  نیز فرعی این پژوهشهدف دوم یا  است.خواجه نصیر طوسی از علوم 

 ؟خیر آیا این علوم از حیات مستقلی برخوردارند یااست که 

 پرسش پژوهش

بندی در سه دستگاه نظری  مالک تقسیم معیار و .1پژوهش حاضر عبارت است از:  های پرسش

استقالل دارای یادشده کدام از متفکران  دستگاه نظری هر علوم شرعی در. 2مذکور چیست؟ 

 ؟خیرجایگاهی مستقل است یا نظری و 
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 روش پژوهش
 در. بنابراین، پژوهش حاضر از نوع اکتشافی استفوق، روشن است که  یها پرسشبا توجه به 

و  تحلیلی -توصیفی بنیادی و با استفاده از روشرویکردی حاضر تالش شده است با  پژوهش

ی سه تن از متفکران مسلمان، که هر کدام نماینده ها یبند ، ابتدا طبقهمراجعه به مراجع دست اول

ی مذکور ها یبند لوم شرعی در طبقهیک گروه فکری هستند، توصیف شود و سپس جایگاه ع

 تحلیل و با هم مقایسه گردد.

 پیشینه پژوهش 
مقاله حوصله  از همه آنهاست که ذکر انجام شده ابندی علوم  طبقه بارهدرهای فراوانی  پژوهش

بندی چند تن از متفکران  وهشگران به بررسی طبقهژیک از پ هر . همچنینبیرون است حاضر

 یها گروهبندی  و از بیان جامع و مانع طبقه کردهاز علوم توجه  ها آنبندی  مسلمان و طبقه

به لحاظ که  میپرداز یم ییها پژوهشدر اینجا فقط به ذکر بنابراین،  .اند ماندهمختلف فکری غافل 

 پژوهش حاضر تناسب داشته باشند. با نیز متفکران مورد بررسی،محتوایی و 

بکار عثمان  ،بندی علوم پرداخته است مبانی طبقهاز جمله کسانی که به تشریح و توضیح 

 «نظر حکمای مسلمان بندی علوم از طبقه»محقق اندونزیایی است که در کتاب خویش با عنوان 

الدین رازی  یعنی ابونصر فارابی، امام محمد غزالی و قطب ،بندی سه متفکر بزرگ به بررسی طبقه

 .پرداخته است

ه است. کردرا در دو بخش بیان فوق ز انتخاب سه متفکر هدف ا ،وی در مقدمه کتاب مذکور

و دوم  اند اسالمنماینده یک مکتب فکری در تاریخ یادشده، هر کدام از متفکران  ،اینکه اول

اما هدف اصلی کتاب به گفته بکار  .مختلف بودند یها دورهاوج شکوفایی فکری  آنها ،اینکه

تباط دادن آن با برخی اصول موجود در وحی بندی و ار فلسفی هر طبقه یطرح اساس»عثمان 

 .(17: 1381)عثمان بکار،  «اسالمی بوده است

بندی علوم از نظر   تقسیم»عنوان  با یا مقالهاست که در  شخص دیگریمهدی محقق 

از متفکران  علوم توسط تعداد زیادیبندی  طبقه به طور مختصر به بیان «مسلماندانشمندان 

سینا، بیرونی، سیوطی،  الصفا، ابن ، لوکری، ابن فریغون، ابن ندیم، اخوانمسلمان از جمله فارابی

را هدف  اثر فوق،وی در قسمت پایانی  .خته استازاده و مالصدرا پرد خلدون، طاش کبری ابن

 دانسته است. مسلمان انبندی علوم نزد متفکر دوستان با طبقه آشنایی جوانان و دانش
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 به «بندی علوم در تمدن اسالمی بررسی تطبیقی طبقه»عنوان ایوب اکرمی نیز در پژوهشی با 

 یها طرحبندی علوم و  طبقه بیان ثمراتوی در پایان با  .بررسی این مهم مبادرت ورزیده است

درک درستی از علوم و روابط  دستیابی بهکه این کار برای  گرفته استنتیجه  بررسی آنهاتطبیقی 

 است. سودمند ها آنو ثمرات 

سینا در باب  بررسی تطبیقی نظریه ابن»عنوان ای با  مقاله السادات مستقیمی در مهدیه

نزد سایر  بندی علوم طبقهبا سینا  ابن در دیدگاهبندی علوم  نظریه طبقه مقایسهبه  «بندی علوم قهبط

شناس  هادی سبزواری و برخی دیگر از عالمان روشمالزمین مانند فارابی و  فیلسوفان مشرق

را مورد تأکید قرار داده نظریه ابن سینا  هایامتیازپرداخته و و آمپر  کنیبند، کنت، غربی مان

 است.

به تشریح و  «بندی علوم در اندیشه غزالی تقسیم» ای با عنوان محمدعلی میرعلی در مقاله

فقه را بر  علم غزالی در بین علوم معامله، ،ویبه اعتقاد  .است علوم پرداختهبندی  تبیین طبقه

یر علوم برتری بخشیده است. زیرا این علم در بین علوم هم خیر دنیا را دربردارد و هم پل سا

 ارتباطی بین انسان دنیایی و آخرت است.

بندی علوم در  های فارابی بر طبقه هدیدگا ریتأث»با عنوان  پژوهشی در طرحیونس کرامتی 

ثیرش بر متفکران مسلمان بر تأبر دیدگاه فارابی عالوه  بیان کرده است که «انهیاروپای سده م

 .گذار بوده استریاروپای سده میانه نیز تأث

، توجه دینما یمآنچه نوشتار حاضر را نسبت به سایر آثار مذکور متمایز و تا حدودی بدیع 

خاص است. نویسنده در  طور بهبه جایگاه علوم شرعی و رابطه آن با علوم بشری یا غیرشرعی 

است دیدگاه سه متفکر مهم در مقاطع حساس تاریخ جهان اسالم را  پژوهش حاضر تالش کرده

 بندی علوم نشان دهد. در خصوص جایگاه علوم شرعی در طبقه

 چهارچوب مفهومی

اول به . ی عربی است و در لغت و معنی سه کاربرد داردا واژهاز ماده شرع، : شریعت شریعت .1

این لفظ ... ب و سوم به معنای راه مستقیممعنای سنت و آیین، دوم به معنای محل برداشت آ

مترادف با دین  آن را . تا جایی که برخیشود یماصطالحاً به معانی بسیار زیادی تعریف 

دین اعم از  ،حضرت عالمه طباطبایی مانندتعریف بزرگانی  بر اساسحالی که  در دانند، یم

نای خاص با مفهوم شریعت است در مع: »سدینو یمدر این زمینه ایشان  .شریعت است
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تفاوت دارد، چرا که هر پیامبری بنا بر مقتضیات زمان و مکان و نیز امت و قومش با سایر  دین

که برای امتی از  ای قهیطرولی شریعت عبارت است از طریقه خاص، یعنی  .ایع فرق داردشر

مانند شرایع  ،و یا پیامبری از پیامبران مبعوث شده به شریعت تعیین و آماده شده باشد ها امت

نیز درباره شرایع )ع( علی  امام .(358 :1383 ،)طباطبایی «هیم و موسی و محمد )ص(اابر نوح و

 ها راهکه این  هر .راست، یکی است یها راهشرایع دین الهی و : »ندیفرما یمالبالغه چنین  در نهج

 ،آن خودداری کرد که از پیمودن و هر شود یممند  و بهره رسد یمبه مقصد  ،را در پیش گرفت

شریعت یعنی مقررات و احکام »اعتقاد استاد مطهری  به .(120 خطبه) «گمراه و پشیمان شد

شود: اول  اسالمی که مبتنی بر یک سلسله حقایق و مصالح است و در سه بخش خالصه می

دار آن  دوم بخش اخالق که علم اخالق عهده .دار آن است م عهدهکه کال بخش اصول عقاید

« رفتار خارجی انسان است و بر عهده فقه است و بخش سوم احکام مربوط به اعمال واست 

)جوادی  «از عقاید دستورات اخالقی و احکام است یا مجموعه» یعنی ؛(94 :1377 ،)مطهری

وجود یک سری  ،مسطور است ،تعاریف شریعت همهدر  طور کلی آنچه به .(86 :1381 ،آملی

 .هاست آنانجام و اعتقاد به مکلف به  ؤمنمکه فرد است احکام و عقاید 

 توان یمی مختلف کاربرد واحدی نداشته است. به طور کلی ها دورهمفهوم علم در  :علم . 2

ی ها دورهادوار، تفاوت ماهوی و بنیادی با  و در همه گفت که مفهوم آن تا قبل از دوران مدرن

، اما مبنای تعاریف کرد یمور آن تغییر نداشته است. از این رو، مفهوم و حدود و ثغ پیشین خود

به  علم دانستن در برابر ندانستن است،»این معنا  در در یک دایره معرفتی واحد، قابل ترسیم بود.

. گویند و عالم کسی را گویند که جاهل نیست نظر از نوع آنها علم می ها صرف همه دانستنی

. اند علمشناسی و نجوم همه  مذهب، زیست این معنا اخالق، ریاضیات، فقه، دستور زبان، بقمطا

 ،کس آن را بداند و هر هاست یدانستناز  یا مجموعهیعنی  .ی قرآن به این معنا علمی استامحتو

 آگاهی داشته باشد کس از خدا و صفات و افعال او و هر اند عالم اهمه فقه .است قرآن بهعالم 

و اعم از علم  م به معنای مطلق آگاهیعل» معنا نیا در (.5: 1357، سروش)« عالم است یزن

در دوران روشنگری و در قرون هفدهم و (. »225: 1392، )خسروپناه« حصولی است حضوری و

گرایی مانع  گرایی همراه بود، حضور و نفوذ عقل هجدهم که با نوعی از راسیونالیسم و عقل

 پیال ،نوزایاسپ دکارت، پذیر آن محدود و مقید شود. ی تجربی و آزمونمعناکه علم در  شد یم

« دانستند ینمگرایی بودند که تتبعات و تحقیقات خود را غیرعلمی  جمله فیلسوفان عقل از نیتس،

شناسی آمپریسیتی علم از این  با سلطه معرفت از قرون نوزدهم و بیستم اما (.19: 1387 )پارسانیا،
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شد که ارتباط مستقیمی با تجربه  پذیر اطالق می کالسیک سرباز زد و فقط به دانش آزمون معنای

شود که  یی اطالق میها یدانستنبه  منحصراًکلمه علم » معنااین  حسی داشته باشد و بنابراین، در

 ،ردیگ ینماینجا در برابر جهل قرار  علم در آمده باشد. دست به از طریق تجربه حسی مستقیم

« خیزند از آزمون حسی برنمی ماًیمستقکه  ردیگ یمقرار  ییها یدانستنبلکه در برابر تمامی 

 .علمی نیست ،حواس پنجگانه نباشد ها آنیعنی همه علومی که منبع (. 5: 1357 ،سروش)

: دیگو یماین جمله گالیله که  هستند.زبان و همگی در این معنا غیرعلمی  ،اخالق، فلسفه، عرفان

بیانگر این  به روشنی (30: 1393شریفی، ) باشداست که تجربه محسوس، مخالف حقیقت  محال

 امر است.

های مختلفی  یهنظر اول قرن بیستم، مهینعلم در این معنا متوقف نماند و در  به لحاظ تاریخی

گیری ساختار معرفتی علمی  ی معرفتی دیگر در جریان شکلها حلقهو نیز بیان اهمیت  در نقد آن

را که الگوهای  ها میپاراداه ی، توماس کوهن مسئلالدیم 60 دههدر »مطرح گردید. به طوری که 

و بر خالف  شوند ینمی تجربی و علمی تحصیل ها روشو با  اند یعلمساختاری معرفت 

راستا الکاتوش  مطرح کرد. در همین شوند یمقضایای علمی به صورت دفعی و انقالبی متحول 

روش چیزی  در کتاب خود به نام ضد ی علمی سخن گفت و باالخره فایرابندها یبند از استخوان

 (.23 :1387 )پارسانیا،« را به سخره گرفت شود یمکه به عنوان روش علمی نامیده 

با عنایت به مباحث فوق درباره معرفت علمی مشخص گردید بر خالف : علم و شریعت .3

آن فقط محصور در معرفت تجربی و حسی نیست  ،دهد یمتصویری که علم مدرن از خود ارائه 

ی فرهنگی عالمان آن دانست و بنابراین، گسترش و ورود آن ها نهیزمستقل از آن را م توان ینمو 

در این بین » خود را دارد. ژهیوهای فرهنگی همراه است که لوازم تمدنی  به سایر مناطق با انتقال

و  اصول ،فقه ،عرفان ،کالم متافیزیک، ریناگز دنیای اسالم با پذیرش معنای پوزیتیویستی علم،

ی مزبور از این پس ناگزیر ها حوزه علم بداند. تواند ینمنی و هنجاری خود را ی دیها دانش

« مطالعات بیرون دینی است الزاماًمطالعات غیرعلمی بوده و مطالعات علمی نسبت به دین 

 (.27 :1387 )پارسانیا،

ه و دار تبیین عالم و آدم است از اعتبار ساقط کرد دیدگاه فوق نظام معرفت دینی را که عهده»

جایگزین آن  ردیگ یمی فرهنگی و تمدنی دنیای غرب سرچشمه ها انیبنمعرفت جدیدی را که از 

که این تلقی از علم همان گونه که بیان شد، هویت فرهنگی جدیدی را در امتداد فرهنگ  کند یم

تا هنگامی که متفکران مسلمان بر اساس علم مدرن به »)همان(. از این رو « آورد یمغرب پدید 
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به  ریناگز ، به جای بازخوانی و رجوع مکرر به فرهنگ و دین خود،نگرند یمفرهنگ و دین خود 

بازسازی و تغییرات ساختارشکنانه دین و فرهنگ خود رو خواهد آورد که نتیجه این گونه 

گیری فرهنگ و دینی سکوالر است که ابعاد متعالی و آسمانی خود را از دست  تحوالت، شکل

 )همان(.« دهد یمی فرهنگی امت اسالمی عرف دنیوی بشر امروزی قرار ها رهیذخداده و 

مبادی »علم و شریعت در جهان غرب از  رابطهشده درباره  ی مطرحها بحثدر همین زمینه، 

های فرهنگی  های معرفتی خود با زمینه برند و چالش متافیزیکی و معرفتی فرهنگ مدرن بهره می

نسبت بین علم و فرهنگ به  شود کنند که این امر موجب می می جهان اسالم را به تدریج آشکار

عنوان مسئله جدید برای کشورهای اسالمی مطرح شود. بدون تردید چگونگی پاسخ به این 

اگر پاسخ نیز در حاشیه کننده دارد. البته  مسئله در آینده فرهنگی کشورهای اسالمی اثری تعیین

و اگر پاسخ  دیافزا یمکاربرد آن بر دامنه مشکل . ه باشدی تقلیدی داشتا گونهمرجعیت علم مدرن 

و استمرار  نشاط ی فرهنگی و بومی صورتی خالق و فعال داشته باشد،ها نهیزمبا رجوع به 

درخشان و  سابقهبا عنایت به  که (27: 1387 ،این)پارسا« آورد یمفرهنگی جهان اسالم را به دنبال 

می نظر بر آن است که صورت دوم این مواجهه نیز غنی دنیای علمی و فرهنگی تمدن اسال

قابلیت تحقق  مواجهه با تفکر مدرن است، همانند صورت اول، که در حال حاضر صورت مسلط

 و گسترش خود در نظام فکری عالمان این مرز و بوم را دارد.

 ها یبند بررسی طبقه
ی مذکور در ها یبند طبقههای پژوهش،  به عنوان و نیز اهداف و پرسش در این بخش با عنایت

دو بخش و در پاسخ به دو پرسش مطرح گردیده که در اینجا تحت عناوین اصلی و در دو 

که  میپرداز یم و معیارهایی ها مالکاست. بدین ترتیب، در آغاز به بررسی   شدهبخش انتخاب 

به  ها یبند قه. در مرحله بعد با تشریح جزئیات این طباند دهیبرگزمتفکران برای انقسام علوم 

ی ارائه شده از سوی متفکران مذکور ها طرحو جایگاه آن در  استقالل نظری علوم شرعی میزان

 پی خواهیم برد.

 ها یبند در تقسیم ارهایمعمالک و  .1

به عنوان طرح اصلی فارابی از انقسام علوم در میان اهل علم مشهور است. کتاب احصاء العلوم 

اما تقسیم او  .بندی دیگری پرداخته است علی سبیل السعاده نیز به طبقهوی در کتاب التنبیه زیرا 
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. کند یممهم جلوه  ،که ارسطویی بود ،بودن آن نسبت به روش سنتی تر عیبددر احصاء به علت 

از مطالب هر  یا خالصهمختلف علوم و به دست دادن  یها بخشمحتوای کتاب را بیان  یو

چنانکه که خود » .داند یمبخش  مطالب هر از ییها نمونهن بخش از این علوم و نیز نشان داد

که وی  دریافت توان یمگوید در نگارش احصاءالعلوم اهداف آموزشی را در نظر داشته است.  می

ی درس خود ها کالسای برای علوم دیگر به عنوان کتاب مقدماتی  این اثر را به عنوان مقدمه

از این اثر را از همان نخستین طرحی مقدماتی  که دست کم نوشته است و شاید بتوان گفت

. (4 :1387 کرامتی،)« کرده در ذهن داشته است یی که مجلس درس و بحث برگزار میها سال

و  داند یمبندی مالک و معیار خویش در ذکر علوم را مشهور بودن آن علم  فارابی در این تقسیم

لیل خارج از دایره علوم در نظر گرفته و حتی علومی که خود در آن مصنفاتی دارد را به همین د

 در بین علوم سرباز می زند. ها آناز ذکر 

، این است که فارابی برای آنکه علوم یونانی شود یمشدن مسئله  تر روشنی که باعث ا نکته

تازه واردشده به تمدن اسالمی را با علوم شرعی ـ که صورت مسلط معرفتی بودند ـ آشتی دهد، 

بندی اصلی تقسیم خود ارائه نموده و علوم شرعی را نیز به  ا به عنوان استخوانعلوم یونانی ر

صورت مختصر در قسمت پایان مطرح کرده و از تشریح آن سرباز زده است. زیرا این علوم بر 

خالف علوم یونانی در بین اهالی علم مورد پذیرش بود و نیازی به توصیف و تفسیر آن نبود. از 

ین مالک و معیار برای آشتی دادن تفکر دینی و تفکر یونانی بود و بیشتر راجع این رو، انتخاب ا

 .شود یمبه انگیزه است تا روش خاصی که انتخاب 

بندی بدیعی از علوم  العلوم الدین به تقسیم محمد غزالی نیز مانند فارابی در کتاب احیاء 

، تقسیم کند یملوم یونانی محصور بندی خود را در ع پرداخته است، اما برخالف فارابی که تقسیم

العلوم هدف خود از این کار را روشن  احیاء مقدمه درمتوجه علوم شرعی است و  اساساًوی 

داند  و در نهایت برشمردن علومی می نمودن مرز بین علوم شرعی و غیرشرعی، احیای علوم دین

 مه دلیل نوشتن این کتاب راوی در ادا .(17: 1386 ی،غزال) اند شمردهرا نافع  ها آن ایانبکه 

از این رو، معیار  .که هر اهل علمی هم به آن ببالد و هم به آن مایل باشد داند یمرسیدن به فقهی 

بندی علوم بر اساس نافع یا غیرنافع بودن است که با نظر به چهار مفهوم فقهی  تقسیم غزالی در

لوم در چارچوب این مفاهیم به یعنی فرض عین و کفایت و محمود یا مذموم بودن و بررسی ع

 نافع هستند. کامالًعلوم شرعی علومی  که به اعتقاد وی، در نهایت پردازد یماین امر 
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ارسطویی متفاوت  از جهات مختلف با مدل شان یبند تقسیم که برخالف دو متفکر قبلی 

و خود  ستی ارسطویی به این کار پرداخته اا وهیشبه  مقدمه کتاب اخالق ناصریوی در  بود،

وی در  .علوم عملی است شرعی فلسفی ـتشریح  دربرگیرنده توضیح وکتاب اخالق ناصری 

در  .دینما یمنام حکمت مزین  اعلوم را ب همه وکند  میبردن لفظ علوم امتناع  آغاز از بکار

و  دهایباو نیز علم به  ها آنبررسی و علم به هستی یا همان چگونگی آن را تعریف حکمت نیز 

بندی  وی به سیاق قدما طبقه .دیآ یمکه در امور مختلف اجتماعی پیش کند  بیان میایدهایی نب

یکی علم و دیگری عمل و در ادامه علم را چنین  دهد: انجام میعلوم را با عنایت به دو معیار 

احکام و لواحق آن چنانکه فی  تصور حقایق موجودات بود و تصدیق به» کند یمتعریف 

 مزاولت صناعات از شد به قدر و قوت انسان و همچنین عمل را ممارست حرکات واالمر با نفس

نقصان به کمال  بود از یمؤدجهت اخراج آنچه در حیز قوت باشد به حد فعل به شرط آن که 

. همان طور که مشخص گردید، معیار (37: 1364 ی،طوس) «کند یمحسب طاقت بشری تعریف 

ارسطویی است و از این منظر تفاوتی با رویکرد کالسیک آن  خواجه در تقسیم علوم همان معیار

نزد خواجه نصیر  ندارد. اما در ادامه و با تشریح این مهم که ساز و کار فکری و نیز عملی علوم

و نیز  یی با تقسیم ارسطویی دارد که در باب محتواها تفاوتو با وام گرفتن از دو متفکر قبلی، 

 .شود یمین تفاوت مشاهده این علوم در بخش عملی ا روش

 جایگاه علوم شرعی .2

برای دانستن جایگاه و نگاه سه متفکر یادشده به علوم شرعی و رابطه آن با علوم غیرشرعی در 

و سپس به مقایسه و تحلیل دیدگاه  ها آنبندی علوم توسط  بندی علوم به بیان اجمالی طبقه طبقه

 پردازیم.  می ها آن

 فارابی

 ردیگ یمعلم زبان قرار  ،در بخش اولفارابی از علوم شامل پنج بخش است که  بندی کلی تقسیم

یکی یاد گرفتن الفاظی که در نزد ملتی دارای معنی است و شناخت » شود یمشامل دو بخش  و

 بهعلم زبان  .(41 :1348 ،)فارابی« حدود و داللت آن الفاظ و دیگر شناخت قوانین این الفاظ

 در هفت بخش جای داد: توان یمددی دارد که به زعم فارابی آنها را های متع ی بخشکل طور 
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 علم قوانین الفاظ مرکب؛ – 4 علم قوانین الفاظ مفرد؛ – 3 ؛مرکبالفاظ  – 2 ؛الفاظ مفرد -1 

 علم قوانین اشعار. – 7 خواندن؛علم قوانین درست  - 6 ؛علم قوانین درست نوشتن –5

تعریفی کلی از علم  ،به سیاق قسمت قبلی ،استدر بخش دوم که مربوط به علم منطق 

و توضیح یا به  گردد یمو سپس موضوعات و شعب موجود در آن علم بیان  شود یممزبور ارائه 

صناعت منطق » دهد یم دست بهو شعب را  ها بخشاین  همهاز  یا خالصه ،قول خود فارابی

و در  شود یمباعث استواری خرد  ها آنکه پیروی از  می دهد دست بهکلی قوانینی را  طور به

او را به راه درست ، ی آدمی اشتباهی رخ دهداممکن است در بعضی از معقوالت برکه مواردی 

 (.51: 1384، )فارابی« شود یمو حقیقت رهنمون 

از دسته این  .نام دارند که به بیان فارابی علوم تعلیمی رندیگ یمسوم علومی قرار بخش در 

 ،)فارابی اند منقسمیک دو بخش نظری و عملی  که هر شوند سیم میعلوم به هفت بخش تق

 از: اند عبارت. هفت بخش مذکور (72: 1348

علم  -6 ؛علم موسیقی -5 ؛علم نجوم -4 ؛علم مناظر -3 ؛علم هندسه -2 علم عدد؛ -1

 علم حیل -7 ؛اثقال

دا از بحث جقرار دارد. در بخش علوم طبیعی  الهیعلم علوم طبیعی و در بخش چهارم 

بحث درباره ماهیت اجسام و موضوعاتی است که اجسام  آن، کلیتاقسام و تعریف  ربارهد

که وجودشان آشکار است، در جای خود مشخص  یعنی آنچه را» :کند یمطبیعی را تعریف 

جسم را که جسم طبیعی برای آن ایجاد  و ماده و صورت و علت فاعلی و غایت هر سازد یم

الهی  علم .(98 :1348 فارابی،)« و همچنین است در اعراض جسم نماید یمعرفی م ،شده است

 ،شوند یمموجودات عارض  چیزهایی که بر موجودات و اول از: »شود یمنیز به سه بخش تقسیم 

و راه  کند یممبادی علوم تعالیم و علم طبیعی بحث  مبادی علم منطق و از دوم از .کند یمبحث 

و سوم از موجوداتی  دهد یمخواص را به دست  و جوهرهاعریف ت تصحیح مبادی این علوم و

 .(100 :1348 ،)فارابی« کند یمکه جسمیت ندارند و در اجسام نیست بحث 

علم  -1. ردیگ یمعلم فقه قرار و از علوم، علم مدنی، علم کالم، آخرین بخش  در پنجمین و

زندگی  یدهاینبا، به باید و چگونگی و چیستی آن و به هستی موجودات نجای پرداخته مدنی ب

 رفتار ارادی و علم مدنی از انواع افعال و» یفارابتعریف ر اساس ب .پردازد یمافعال وی  آدمی و

 «ردیگ یمسرچشمه  ها آنرفتار ارادی از  اخالق و سجایا و عاداتی که افعال و از آن ملکات و

 داند یمرا شامل تعریف سعادت بخش اول  ،شود یمبه دو بخش تقسیم  که( 107 :1348 ،)فارابی
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 رفتار و نیز شمارش افعال و بازشناختن سعادت حقیقی از سعادت پنداری و» راهدف آن  و

بخش دیگر به توصیف »اما . کند یمبیان ( 111 :1348 ی،اب)فار« عادات ارادی کلی اخالق و

نیز  ، وپردازد یم اه ملتمیان  و شهرهاسنن فاضله در  ایجاد زمینه مناسب، برای رواج عادات و

سنن  افعال و توان یمکه به وسیله آن  شود یمشامل تعریف آن قسمت از وظایف از حکومت 

 .(112 :1384، )فارابی« آورد وحفظ کرد وجود بهفاضله را در مردم 

چیزی را که  حدود هر تواند یمصناعت فقه دانشی است که انسان به وسیله آن »علم فقه:  .2

برای به دست آوردن احکام صحیح بر طبق  تشخیص دهد و ،یح نکردهواضع شریعت تصر

مورد نظر فارابی در ادامه فلسفه  فقه .(113 :1348 ،)فارابی« مقصود واضع شریعت اجتهاد کند

، باغ بیان شده است و هدفی جز استنباط احکام حکیما نه رئیس مدینه فاضله ندارد )ناظمی قره

و در غیاب رئیس اول این  ردیگ یمدر کنار علوم مدنی قرار از این روست که ( و 151: 1390

 .ردیگ یمعلم مورد استفاده قرار 

از راه گفتار، به یاری  تواند یماست که انسان به مدد آن  یا ملکهصناعت کالم » :علم کالم .3

چه  بیان کرده است بپردازد و هر حاًیصررا  ها آنمعینی که واضع شریعت  افعال محدود و آراء و

این صناعت شامل دو بخش است که  .(114 :1348 ،)فارابی« را مخالف آن است باطل نماید

کار  فقیه با آرا و افعالی سر و رایزصناعت کالم غیر از علم فقه است؛ »آراء.  از افعال و اند عبارت

 را بیان کرده است. فقیه این مسائل قطعی را اصل قرار هاآن حاًیصردارد که واضع شریعت 

که  کند یمولی متکلم از عقایدی جانبداری  ،استنباط کند ها آناحکام الزم را از سایر  تا دهد یم

 ،)فارابی «استنباط نماید ها آنبدون آنکه چیزی از  ،بندد یمکار ه را به عنوان اصول ب ها آنفقیه 

الهی  عی وعلوم طبیقرار دادن با  ،در بخش چهارم و پنجمفارابی روشن است که  .(114 :1348

این دو بر هم و ارتباط آنها را مشخص کند و  ریتأثدر واقع قصد دارد  در کنار فقه و علم مدنی

بندی دیگری  اهالی تفکر باز کند که تفصیل بیشتر آن در تقسیم نیب در راه را برای آشتی آنان

 التنبیه علی سبیل السعاده ارائه کرده است. است که در

شود.  بندی علوم نزد فارابی بیان گردید، چند نکته استنباط می طبقهاز آنچه تاکنون درباره 

نخست آنکه، فارابی به عنوان یک متفکر بزرگ اسالمی هم با علوم دینی و هم با علوم یونانی 

بندی خود همه علوم معاصر خود را مورد توجه  زمان خود آشنا بوده و تالش کرده است در طبقه

لوم رایج زمان خود موفق بوده است. نکته دیگر اینکه فارابی در قرار دهد. او در توجه به ع

با یکدیگر را نشان  ها آنبندی خود صرفاً به بیان علوم رایج زمان خود پرداخته و رابطه  طبقه
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ای به نام علوم عملی یا فلسفه عملی داریم  بندی ارسطویی از علوم، طبقه نداده است. ما در تقسیم

 -دهد. ظاهراً فارابی این علوم  یمزندگی و افعال آدمی را مورد توجه قرار  یدهاینباو  دهایباکه 

را ذیل علوم مدنی قرار داده است. اما همان طور که مشخص است، در شریعت  -فلسفه عملی 

و نبایدها در حوزه رفتار شخصی، خانواده  دهایباما با  -فقه -اسالمی یعنی قسمت احکام شرعی

که فارابی رابطه آن با فلسفه عملی را بررسی نکرده است. اگرچه اهمیت  و اجتماع مواجه هستیم

فارابی در بیان این دو علوم عملی، هم دینی و هم غیردینی، بر کسی پوشیده نیست، به اعتقاد 

با یکدیگر به طور دقیق مشخص نیست. به تعبیر دیگر،  ها آنو سازگاری  ها آننگارنده رابطه 

گان مسلمان است که بین علوم شرعی و غیرشرعی قائل به سازگاری فارابی از جمله نویسند

بندی علوم نشان داده است یا  است، اما پرسش این است که آیا او این سازگاری را در طبقه

بندی علوم نزد فارابی از آن رو بسیار اهمیت دارد که فقه  خیر؟ پاسخ نگارنده این است که طبقه

ی شرعی در کنار علم مدنی یونانی قرار داده است، اما در دهاینباو  دهایبارا به عنوان علم به 

 چگونه است، فارابی رابطه را به خوبی نشان نداده است.  ها آنخصوص اینکه سازگاری 

 غزالی

با عنایت به چهار مفهوم و در بندی غزالی را  بیان گردید، تقسیم ی قبلها بخشهمان طور که در 

محمود یا مذموم  ـ 2فرض عین یا کفایت؛  ـ 1از:  اند عبارته توان بررسی کرد ک میدو بخش 

ی مفهومی آنان مرزهابندی علوم ابتدا باید این واژگان و  بودن. برای ارائه طرح وی از تقسیم

 بندی تشریح و تبیین شود. جزئیات این طبقه روشن گردد و سپس

 معناستودن علم به این غزالی فرض عین ب به اعتقادکفایت بودن علم:  فرض عین یا (الف

 ،واجب و عارض بر فرد نشود ،تا زمانی آن عمل فقط آموختن کیفیت عمل است و ،که هدف

معنی او آموختن  این است صریح حق در علمی که فرض عین است و» .نیست وجوبی بر او

که فرض  یعلموقت وجوب آن بداند،  که عمل واجب و هر پسکیفیت عمل واجب است. 

چون غالب  حق کسی تواند بود که در معرض آن باشد و وجوب آن در ولکنند. عین است بدا

حسد و ریا خالی نباشد، پس الزم بود بر وی ربع مهلکات  و شرآن است که آدمی از دواعی، 

: 1386، )غزالی« بیاموزد اما چگونه آموختن آن واجب نبود ،آنچه نفس خود را بدان محتاج بیند

توسط  ،اند نیعغزالی علومی که فرض  از نظرشایان ذکر است که متن فوق  حیتوض در (.50

این علوم به روان و  ، زیراآن آگاه باشند بههمگان باید  تک افراد جامعه باید آموخته شود و تک
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هر فرد برای رویارویی با آن باید خود  . بنابراین،جامعه نه به محیط و مربوط است،درون آدمی 

واجب » تر مشخصبه بیانی  .برداری از آن را ندارد این صورت توان بهره غیر، در از آن آگاه باشد

و مانند نماز  جدا جدا واحب است که یک کار معین را انجام دهند کس و هر عینی یعنی آنکه بر

 .(56 :1358 ،)مطهری «روزه

هر آن علمی است که در : »شود یماین گونه تعریف  ،اما علومی که فرض آن کفایت است

نیاز نتوان بود، چون طب که او به سبب حاجت بقای تنها ضروری  کارهای دنیا از آن بی قوام

که اگر شهری خالی باشد از کسی که بدان قیام نماید، جمله اهل آن  هاست علم آناین،  است. و

 «دیگران ساقط شود فرض از کافی باشد، و ،یک کس بدان قیام نماید اگر وشهر در حرج باشند. 

بر عموم مسلمین واجب است که  واجب کفایی عبارت است از آنکه» (.51و  50: 1386ی، غزال)

، مانند ضروریات شود یمیک کار معین را انجام دهند و با انجام یک یا چند نفر از دیگران ساقط 

  (.57: 1358، هریمط)« و غیره زراعت ،قضاوت از قبیل پزشکی، اجتماعی

غیرشرعی با نظر به این دو  بخش نیز علوم شرعی ویا مذموم بودن: در این  محمود (ب

 و)علوم غیرشرعی دارای قسم سومی به نام علوم مباح هستند( گرفته مفهوم مورد بررسی قرار 

 اما مذموم و اما محمود است و ،که شرعی نیست ییها علمپس » است.  شدهصورت زیر بیان  به

آن دو  طب و حساب. و چونباز بسته است،  اما مباح، امّا محمود آن است که مصالح دنیا بدان

فرض  و قسم دوم آن است که فضلیت است قسم آن که فرض کفایت است و کیقسم است: 

شود، اصول فرض کفایی و واجب  همان طور که مشاهده می (.53-52 :1386 ،)غزالی« نیست

تی که علوم مذموم تقسیم هستند. در صور عامل عینی در اینجا همراه با مفهوم محمود بودن علم،

سحر و طلسمات و شعبده  علم اما مذموم،» و اند ساقطاز اعتبار فقهی یعنی کفایی یا عینی بودن 

 تواریخ و آنچه در علم واشعاری که در آن سخف نباشد،  علممباح،  اما وسات است. و تلبی

را من  ها آن یغزالهای شرعی،  علمدر مورد  اما (.53-52 :1386 ،)غزالی «سلک آن منتظم شود

 یا عدهکه  ،که در بعضی مواقع به علوم مذموم غیرشرعی شود یمو متذکر داند  میجمله محمود 

 .شود یمآلوده  ،پندارند یمآن را شرعی 

ی قبل درباره معیار تقسیم علوم بیان شد، مشخص ها بخشبا عنایت به مقدماتی که در 

شوند و سپس با توجه به  رشرعی تقسیم میگردید که علوم در نزد غزالی به دو قسم شرعی و غی

 .شوند یم، تشریح رندیگ یممعیارهای ذکر شده، علومی که ذیل این دو عنوان قرار 

 



 

 

 

 
 

 1393هاي اجتماعي متفكران مسلمان/ سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  فصلنامه نظريه 184 

  

 

 علوم شرعی .1

 علوم محمود .1. 1

 اجماع وسنت پیغامبر وی،  وجل  خدای ـ عز و کتاب :است و آن چهار قسم اول اصول است

ی اجماع را از آن روی که مستند به سنت باشد، مورد و .(53: 1386 غزالی،) صحابهآثار  وامت 

داند که در زمان وحی حاضر بوده و  و آثار صحابه را نیز به این دلیل از اصول می داند یم دییتأ

 .اند محرومکه دیگران از آن  اند افتهیدر احواالتی را

بل به معانی آن است که از اصول مفهوم شود، نه به موجب الفاظ آن » :قسم دوم فروع است

آنچه به  یعنیگونه است:  و این دو آن متنبه شود و به سبب آن فهم اتساع پذیرد که عقل بر

دوم آنچه به آخرت متعلق  و. اند آنو فن فقه جامع آن است و فقها متکفل  مصالح دنیا تعلق دارد

وط به مربو  ردیگ یمنام علم باطن علم احوال دل که  یکی :و مشتمل بر دو بخش است است

و از محسوسات به دور است  و .شود یماعمالی است که بر قلب شخص و از عالم ملکوت وارد 

آنچه از دل بر جوارح فیض و دیگری  باشد یمی سوم و چهارم کتاب احیاء در این باب ها ربع

با  و متعلق به امور دنیایی است و در ارتباطکه تعلق به جوارح دارد گیرد  افتد و علم ظاهر نام می

همان(. جمیع این علوم، علوم معامله نام )« محسوسات است و ربع اول و دوم جامع آن است

بندی مباحث مربوط به همین علوم  و از دالیل ترغیب وی به نوشتن احیاءالعلوم ترتیب ردیگ یم

مکاشفه  علم (.20: 1386، )غزالی باشدباید بر آن مقتضی  عملآن با کشف معلوم،  که دراست 

بر سبیل تمثیل و  و بدیشان جز با زبان رمز و اشارت نمودن آن و انبیاء با خلق در بیان راه»که 

فهم عوام بدان نرسد و مطلوب از آن کشف معلوم  اند دانستهاند، چرا که  اجمال سخنی نگفته

(. نیز از راه علوم معامله قابل حصول است و خود عبارت است 20: 1386، )غزالی« باشد و بس

 یات.منجادات، عادات، مهلکات و از عب

صادق » کند گذاری علوم فوق به این صورت را این گونه بیان می غزالی دلیل ترتیب و نام

علم را بر فقهی که صالحیت آن دارد که کسی که از خدای نترسد و آن را وسیله  طلبهدیدم 

دور ندانستم که این  آن استظهار جوید و فقه مترتب است بر چهار ربع و به ... ومباحات سازد

و  ها دلاین علم طلب  ثمرهو » (.21: 1386ی، غزال) «کتاب را به صورت فقه تصویر کردن

نیز موضوعات این  و (.22: 1386غزالی، )« آن وسیلت حیات ابداآلباد است که هاست جان

 ، ازربع عباداتمن در » :به این صورت بیان شده است که ها آنو علت احتیاج به  ها بخش
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عالم عامل بدان محتاج باشد، بل کسی که بر آن  آنچهدقایق سنن اسرار معانی،  خفایای آداب و

ربع در  و ؛مهمالت فن فقه است اکثر آنان از و ؛علمای آخرت نتواند بود، بیاوردم از ،مطلع نبود

در مجاری آن بود و  کهخفایای ورع  سنن و قیدقااغوار آن،  معامالت خلق و اسرار، عادات

ن آه قرکهای نکوهیده ـ  همه خویربع مهلکات  در و. میکن ادیآن مستغنی نباشد،  متدین از

مقرون به شواهد ، یر دل فرموده استهتط از آن تزکیت نفس و کریم به ازالت آن وارد است و

های  خصلت های ستوده و جمله خوی یاتمنجربع در  و ؛آثار درج گردانم اخبار و و آیات

 یک از حقیقت هر و حد وبنده بدان درجه قرب یابد  صدیقان را باشد و بان وپسندیده که مقر

 (.20 و 19: 1386 ی،غزال)« عقل ایراد کنم به شواهد شرع و مؤکد آن حاصل آید،

 افزار است، چون علم لغت و و او علوم شرعی را به مثابه دست» قسم سوم مقدمات است

علوم در نفس خود از علوم  نیا .(52: 1386 ی،غزال)« نحو که آلت علم کتاب و سنت است

، شود ینمزیرا هیچ شریعتی ظاهر ) عتیشرلزوم به آن برای فهم  واسطه  بهشرعی نیستند، ولی 

 .شود یماین علوم محسوب  از( مگر به یک زبان

. دارد ظتعلق به لف آنچه ،آن در علم قرآن بر اقسام آن است و» قسم چهارم متمّمات است

آنچه تعلق به احکام ، چون تفسیر آنچه تعلق به معنی دارد ون و مخارج حروف آچون علم قر

« و ظاهر و کیفیت به کار بستن هر کدام نص ، چون شناختن ناسخ و منسوخ، عام و خاص،دارد

 .ردیگ یمو از سنت سرچشمه  شود یمعلم در اصطالح اصول خوانده  نیا .(54: 1386 ،غزالی)

 مذموم علوم شرعی  .2 .1

دفع منازعات و قطع مخاصمات  کهحاجت باشد  به آنحکام را  قضات و کهفتوای احکام  ییک

 .ایشان ممکن گردد

البه و مکاسره، به واسطه آن، خصم را غم خواهندهدوم جدل که جوینده مباحات و مفاخره و 

 ملزم و منازعه را مفهم گرداند.

واند فریفت و اوباش را صید تواند مذکّر بدان عوام را بت کهسوم سجع آراسته و لفظ متکلف 

 (.16: 1386 ی،غزالکرد )

 علوم غیرشرعی .2

که برای زندگی این دنیایی فرد الزم است و نیازی به  شود یماین علوم شامل همه علومی  

پایان  ها آنکار در  ،و در حد نیاز جامعه ای عدهو با اشتغال نیست  ها آناشتغال همه مردم به 
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آنها به علت  درپژوهش و  کشف و ین علوم بیشتر با محسوسات مرتبط هستندا . زیراابدی یم

 غیرنافع برای مردم و غیرضروری وست که روو از این نیست دشوار خیلی  ،ماهیت آشکارشان

با از تشریح آنها سرباز زده است.  ی با این استدالل در واقعغزال .شود یم اخرویشان دانسته امور

هم علوم دینی و هم علوم غیردینی  ،فوق معلوم گردید که از نظر اندیشمند ،تعاریفی که بیان شد

بر فرض عین بودنشان،  ا علوم شرعی بنام. اهستنداین دنیایی ضروری  برای زندگی اجتماعی و

مکلف به  افرادند و اینکه هر فردی در طول زندگی نیازمند به آن وهمه به این معنا که راجع به 

بنا بر محمود بودن نیز برای روح و روان  ر صحیح زندگی خویش است وانجام آن برای تدبی

و دارای کارکردی حیاتی برای جامعه  تر نافع ،اند شدهافراد حاضر در آن نیک شمرده  جامعه و

افراد همه به این معنا که راجع به  ،فرض کفایت ر اساسدر مقابل علوم غیرشرعی ب اما هستند.

از  و رندیگ یمعلوم شرعی قرار  از تر نییپا یا مرتبهدر  ندارند،حمود م کامالًماهیتی نیستند و 

. نکته دیگر اینکه بعضی از علوم غیرشرعی دنشو یمدایره تقسیم مشروح و مشخص وی خارج 

نیستند و از این رو، این علوم نیز شان نافع  علت فرض عین نبودنبا وجود محمود بودن به 

 .شوند ینمتشریح و تبیین 

بنای جایگزینی  بندی سنگ در اینجا پر بیراه نباشد اگر ادعا کنیم که غزالی با این تقسیمشاید 

دار تدبیر  بندی ارسطویی را گذاشت و شریعت را عهده علوم شرعی به جای بخش عملی تقسیم

استقالل  انکار نباید هدف غزالی را خصوصدر این جامعه در شئون مختلف آن دانست. البته 

سخنانش، شواهد عقلی  دییتأبرای  مکرراًبلکه وی  دانیم،د به مباحث اجتماعی بعقل برای ورو

یکی از چهار علم  که را علم فروعرود که  و این توجه به عقل تا جایی پیش می کند یمنیز ذکر 

مراد غزالی از این جایگزینی در  .گذارد یمبه عقل و معانی آن وا  کامالًشرعی محمود است، 

. وی کند یمست که این معانی را ایجاد ستن علوم شرعی با خصائص عقل عملی اواقع مطابق دان

اسالمی در این باره برای او به میراث  سایر پژوهشگرانفارابی و  ی کها پشتوانهدر این کار با 

با مختلف  یها دورهاز علوم باشد که در  بندی  گذار تقسیم توانست پایه ،گذاشته بودند

 د پذیرش قرار گرفته است. هایی اندک مور تفاوت

 طوسی خواجه نصیر
آن  و بر دو بخش نظری و عملی تقسیم کردبه ابتدا علوم یا به تعبیر خویش حکمت را خواجه 

منقسم  بخش دواین به  ،اساس اراده انسانی و ارتباطی که با آن دارند که این دو بخش بربود 
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بشری در آن تأثیری ندارد، مانند این قانون  ارادهدسته اول نسبت جبری با انسان دارد و  .شوند 

 ارادهبه دسته دوم مربوط  .خوانند یم جوشد که آن را حکمت نظری که آب در صد درجه می

را حکمت  آن و مستقیمی با آن دارند، مانند این مفهوم که فرهنگ چیست، رابطهانسانی است و 

وجه به ارتباطی که با مفهوم ماده بندی حکمت نظری نیز با ت خوانند. در این تقسیم می عملی

دیگر  ماده شرط وجود او نبود و یکی علم به آنچه مخالطت» شود یمدارد، به دو بخش تقسیم 

یکی آنچه اعتبار و بر دو قسم است،  موجود نتواند بود ،علم به آنچه تا مخالطت ماده نبود

« ر مخالطت ماده معلوم باشدآنچه به اعتبا دوم وتصور آن،  مخالطت ماده شرط نبود در تعقل و

دومی که خود بر دو  واست ( . اولی فلسفه به معنای اخص )فلسفه اولی(38 :1364، )طوسی

عالوه بر سه بخش  ذکر است که گیرد. شایان قسم است، به ترتیب ریاضیات و طبیعیات نام می

کسب معرفت در برای  یا لهیوسکه کند  معرفی میعلم منطق را به عنوان علمی مذکور، خواجه 

 داند. یمحکمت نظری  آن را جزءو  هاست علمعلم به  حیطه علوم نظری و

ارسطویی و شیوه قدما علوم را تقسیم نموده و تغییر واضحی  وهیشبه همان  خواجه تا اینجا

 که دهد یمنشان البته وی با استفاده از تعبیر قرآنی حکمت  .است ایجاد نکردهدر این قسمت 

ارسطویی در  وهیشواجه با خ تفاوت ،اند ینید وی شرع قسم، نیا درد علوم موجو همه

که با داخل نمودن علوم است یعنی حکمت عملی  ،مربوط به بخش دوم ،علوم یبند میتقس

استفاده فارابی و نیز غزالی  بندی البته وی در این کار از تقسیم ابتکار داشت.شرعی در این بخش 

در  مهمستحکام این مهمی در ا نقش ریعت و علوم مربوطه،کرده است، ولی با تدقیق نقش ش

 بعدی ایفا کرد. یها یبند میتقس

اما  و» :کند یم یبند میتقسا چنین تعریف و متعاقب آن رحکمت عملی یعنی اما بخش دوم 

افعال صناعی نوع انسانی بود بر وجهی  حرکات ارادی و دانستن مصالح و آن وحکمت عملی، 

سوی  اند متوجهمقتضی رسیدن به کمالی که  معاد ایشان و نظام احوال معاش وباشد به  یمؤدکه 

دیگر آنچه  ونفسی به انفراد  ه راجع بود با هرنچآ یکیآن، وآن هم منقسم شود به دو قسم: 

آنچه راجع بود با جماعتی  یکیقسم شود:  دوم نیز به دو قسم وراجع بود با جمعی به مشارکت، 

آنچه راجع بود با جماعتی که میان ایشان  دوم وخانه،  ت بود در منزل وکه میان ایشان مشارک

اول  وحکمت عملی نیز سه قسم بود:  پسمملکت،  مشارکت بود در شهر و والیت و بل اقلیم و

 .(40: 1364 ،)طوسی «را سیاست مدن سوم ورا تدبیر منازل،  دوم ورا تهذیب اخالق خوانند، 
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طبع انسانی و وضع و » مفهومی را با عنایت به دو خواجه مبنای عمل و حکمت عمل

مبنای  کند بیان میکه  یطور  به .دهد یمافراد حاضر در آن مورد بررسی قرار  جامعه و «قرارداد

 از دو ،مصلحت و نیز مطابق واقع بودن افعال بشر که متناسب با حوائج و نیازهای آنان است

آنست که تفاصیل  ،اما آنچه مبدأ آن طبع بود»اد. دیگری قرارد یکی طبع و :ردیگ یم نشأتچیز 

آثار  تقلب سیر و به اختالف ادوار و آن مقتضای عقول اهل بصارت تجارب ارباب کیاست بود و

ه به تعریف طبع راه برای نشان دادن نقش شریعت جبا تو حال .)همان(« مختلف متبدل نشود

که در طبع  ییها یژگیو و استعدادهاه به ه با توجعاست که جام معتقدخواجه  .شود یم تر روشن

 .اند گونهو دکه پردازد  میبه وضع قوانین خاصی  ،خویش دارد

و اما آنچه مبدأ آن وضع بود اگر سبب وضع اتفاق رأی جماعتی بود بر » وی در ادامه گوید

 آنی، اگر سبب اقتضای رأی بزرگی بود مانند پیغمبری یا امام رسوم خوانند و را آداب و آنآن، 

. از این رو علوم شرعی در اینجا نه به مانند فارابی (41 :1364 ی،طوس) «را نوامیس الهی گویند

و نه به مانند غزالی، یگانه علوم مفید برای نیل به سعادت  شود یمدر ذیل علوم مدنی نشان داده 

یا اموری که سبب وضع آنان رأی معصوم  ،خواجهدر دیدگاه توضیح است که  است. شایان

 شود یمجوامع وضع  و ها انسانبرای همه  است،به دلیل آنکه موافق با طبع انسان  ،بزرگی باشد

یابد.  میبه جامعه دیگر تغییر  یا جامعهکه از  نیستمربوط به یک منطقه  ،آداب و رسوم و مانند

 تقسیمبخش  سهبه آن را یعنی علوم مدنی به سیاق قدما  ،بندی قسمت دوم طبقه اما وی در

دوم آنچه  احکام آن، و یکی آنچه راجع با هر نفسی بود به انفراد، مانند عبادات و» دینما یم

ه راجع با اهل چسیم آن ودیگر معامالت  راجع با اهل منازل بود به مشارکت، مانند مناکحات و

سه  و در هر)همان( « این نوع علم را فقه خوانند ها بود مانند حدود و سیاسات و اقلیم و شهرها

بخش هم وضع یا توسط یک جماعت مورد توجه است یا نظر معصوم یا بزرگی لحاظ می گردد 

 شود. و از این رو، بخش عملی به دو بخش دینی و غیردینی تقسیم می

نگر بر آن بود که علوم شرعی  گفت که خواجه با اتخاذ رویکردی تمامیت توان یماز این رو 

قرار دهد و از  مرزهای مفهومی مشخص، در کنار یکدیگرو غیر آن را در ترکیبی دقیق و با 

حفظ قسم دیگر دوری کرده است. آنچه در پیشینیان خواجه یعنی  خاطر بهتقلیل و رد یک قسم 

بندی خود ذکر  شود. فارابی علوم شرعی و دینی را در طبقه می  غزالی و فارابی به روشنی مشاهده

عملی یونانی مشخص شود. به تعبیر دیگر، فارابی  کرده است، بدون اینکه رابطه آن با حکمت

بندی خود آورده است، ولی مشخص نکرده است که بین  همه علوم روزگار خود را در طبقه
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ای وجود دارد. محمد غزالی نیز با صراحت نامی از  حکمت عملی با احکام شرعی چه رابطه

بندی خود  خارج از دایره طبقهرا  ها آنحکمت و به عبارتی حکمت عملی یونانیان نیاورده و 

. وی همه میشو یمقرار داده است. اما در دیدگاه خواجه نصیر طوسی با کالمی جدید مواجه 

علوم را ذیل حکمت قرار داده و تالش کرده است بین حکمت عملی و احکام شرعی یا به 

 عبارتی فقه اتحاد ایجاد کند. 

جه از وضع قوانین توسط بزرگ یا معصومی که وقتی خوااما باید به این نکته توجه کرد  

، و بر اساس بیان خواجه، وقتی داند یماین وضع قانون را مطابق با طبع انسانی  گوید، سخن می

 ثابت خواهد ماند.  ها زماناین وضع قانون، مطابق طبع باشد، قانون شرع تغییرناپذیر و در طول 

 گیری نتیجه

در این  ها آنوجه متفکران مسلمان بوده و هر یک از بندی علوم همواره مورد ت موضوع طبقه

 -هر چند با وجود اختالفاتی جزئی –اند و آن در سیر تاریخی منسجمی  حوزه تعمق کرده

ی از اولین کسانی است که به این مهم پرداخته است. در عصر او فاراب تکامل یافته است.

اره آن نداشتند. از این رو، مسلمانان با علوم جدیدی مواجه شدند که درک درستی درب

بندی خود علومی را  بندی وی برای پاسخ به این مسأله شکل گرفته است. وی در طبقه تقسیم

کار  نیا قیاسی است. شان یبررسدر موضوعات مورد  ها آنذکر کرده است که روش کاوش 

اسالمی  تمدن در فارابی موجب پذیرش این علوم به عنوان علومی الهی در مسیر تفکر دینی

به  .دادن این امر بود نشان گردید که هدف فارابی نیز در اکثر آثار خویش از جمله الحروف،

. نهد یم ها آنتعبیر دیگر، فارابی با کنار هم قرار دادن حکمت عملی با فقه، گام در راه سازگاری 

بندی علوم،  ر طبقهد ها آنای دارد، اما در بیان کیفیت رابطه  او در توجه به آن دو، مقام شایسته

 شفاف و صریح عمل نکرده است.

اش در تمدن اسالمی و سیر آن حائز اهمیت است. وی  بندی ی متفکری دیگر که تقسیمغزال 

 ها آنبندی خویش از علوم با روشی فقهی به تشریح و تببین علوم و نیز مرز جدایی  در تقسیم

ی کرده و از تشریح و تبیین علوم پرداخته و در این کار بیشتر خود را متوجه علوم شرع

 .غیرشرعی سرباز زده است

ازجمله کسانی که بعد از فارابی و غزالی به تبیین جایگاه علوم شرعی و رابطه آن با علوم 

 خواجه بندی علوم اهتمام ورزیده و در این مسیر نقش مهمی ایفا کرده است، غیرشرعی در طبقه
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ی علوم از یک طرف تحت تأثیر فارابی است که در بند نصیرالدین طوسی است. وی در تقسیم

و دوم با استقالل دادن به زبان و منطق به عنوان علومی جداگانه و نیز در بخش پنجم  بخش اول

فقه و کالم در کنار علوم مدنی، سعی در الهی خواندن فلسفه و سایر علوم  با قرار دادن علم

جه دارد که علوم یونانی را از دایره علوم دینی بندی غزالی تو نظری داشت. وی همچنین به طبقه

. به تعبیر دیگر خواجه داند یمو علم باید و نباید افعال را همان فقه و شریعت  کند یمخارج 

بندی  تری طبقه به دیدگاه غزالی و فارابی تالش کرد علوم را به نحو دقیقنصیر طوسی با وقوف 

وحدت ایجاد کند.  -ی نقلی برخوردار بودندکه از خصلت-و بین حکمت عملی و علوم شرعی 

خواجه نصیر طوسی توانست با حکمت نامیدن تمام علوم و تقسیم حکمت عملی مطابق با طبع 

، هم علوم شرعی و فقه را حکمت تلقی کند و هم حکمت عملی یونانی را دینی  و وضع

فارابی شکل گرفت.  توصیف نماید. این اقدام خواجه نصیر در واقع تکمیل طرحی بود که توسط

طرح فارابی در اصل سازگار دانستن علوم بشری روز با دین بود. طرح او مورد انتقاد جدی 

اما این خواجه  -او که کفه ترازوی شرع را به حکمت برتری داد  –محمد غزالی قرار گرفت 

راه را برای بندی علوم تکمیل و  نصیر بود که با حرکت رو به جلو، طرح فارابی را در حوزه طبقه

امثال میرداماد، شیخ بهایی و مالصدرا باز کرد تا طرح فارابی را به طرح وحدت حکمت و فقه 

 یا فیلسوف فقیه یا حکیم فقیه تبدیل کنند.
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