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  دگاهيد از ینيد علم یح کم یمبان
 العطاس بيمحمدنق

 خسروپناه نيعبدالحس

 دهدهييچکچک
اسالم است کـه موافقـان و منکرانـي را    اسالم است کـه موافقـان و منکرانـي را      های مهم جهانهای مهم جهان  نظریة علم دیني، یکي از پدیدهنظریة علم دیني، یکي از پدیده

سـازی  سـازی    پـردازان اسـالمي  پـردازان اسـالمي    یکي از موافقان و نظریهیکي از موافقان و نظریه  ""محمدنقيب العطاسمحمدنقيب العطاس""است. است.   پيدا کردهپيدا کرده
بيني با محوریت قرآن و اعتقـاد بـه مراتـب و    بيني با محوریت قرآن و اعتقـاد بـه مراتـب و    انانمعرفت است. وی، نخست فلسفه و جهمعرفت است. وی، نخست فلسفه و جه

هستي به خداوند را سامان داد؛ سپس، ارتباط ناگسستني هستي به خداوند را سامان داد؛ سپس، ارتباط ناگسستني   درجات وجود و وابستگي مطلقدرجات وجود و وابستگي مطلق
تـرین جـزء هسـتي و موجـودی     تـرین جـزء هسـتي و موجـودی     انسان و جهان را بيان کرد و توضي  داد که انسان مهمانسان و جهان را بيان کرد و توضي  داد که انسان مهم

و مفهـوم و  و مفهـوم و  اسـت و بعـد، معنـا    اسـت و بعـد، معنـا      شناسي او در قرآن آمـده شناسي او در قرآن آمـده جاودان است که بهترین هویتجاودان است که بهترین هویت
و پرورش را تبيين کرد. درنظر العطاس، مقصود حقيقي از آمـوزش و  و پرورش را تبيين کرد. درنظر العطاس، مقصود حقيقي از آمـوزش و    غایت نظام آموزش غایت نظام آموزش 

رو فراگيری معارف و زبان قرآن، رو فراگيری معارف و زبان قرآن،   پرورش، تحقق حقایق قرآن در وجود انسان است؛ ازاینپرورش، تحقق حقایق قرآن در وجود انسان است؛ ازاین
ترین بخش از الگوی آموزش و پرورش درنظـر العطـاس اسـت. وی بـا     ترین بخش از الگوی آموزش و پرورش درنظـر العطـاس اسـت. وی بـا     نخستين و مهمنخستين و مهم

و انسان و جایگاه انسان در هستي به پيوند علم بـا انسـان و   و انسان و جایگاه انسان در هستي به پيوند علم بـا انسـان و     تبيين حقيقت علم و ایمانتبيين حقيقت علم و ایمان
سـازی علـوم بـه    سـازی علـوم بـه      دیني را تفسير کرد. عطاس با معرفي فرایند غربـي دیني را تفسير کرد. عطاس با معرفي فرایند غربـي   دین پرداخت و علمدین پرداخت و علم
سـازی علـوم در تفکـر عطـاس     سـازی علـوم در تفکـر عطـاس       سازی علوم پرداخت. فرایند غربـي سازی علوم پرداخت. فرایند غربـي   تبيين فرایند اسالميتبيين فرایند اسالمي

  وو  ييانسـان انسـان . . 33وم طبيعـي؛  وم طبيعـي؛  . عناصر کليدی عل. عناصر کليدی عل88. فرهنگ و تمدن غربي؛ . فرهنگ و تمدن غربي؛ 11عبارت است از:عبارت است از:
. شناسـایي  . شناسـایي  11سازی علوم در این دیدگاه عبارت اسـت از:  سازی علوم در این دیدگاه عبارت اسـت از:    ي و فرایند اسالميي و فرایند اسالميغربغرب  ییکاربردکاربرد

. ابتنـای  . ابتنـای  33اسالمي با غربـي؛  اسالمي با غربـي؛    . جایگزیني عناصر کليدی. جایگزیني عناصر کليدی88اسالمي؛ اسالمي؛   عناصر کليدی از علومعناصر کليدی از علوم
همسـان بـا عناصـر    همسـان بـا عناصـر      . اصـالح تنـة علـوم   . اصـالح تنـة علـوم   44طبيعي و کـاربردی بـر عناصر اسـالمي    طبيعي و کـاربردی بـر عناصر اسـالمي      علومعلوم
پرداخته پرداخته « « تأسيسيتأسيسي  -تهذیبيتهذیبي»»شناسي نظریة شناسي نظریة   المي. این مقاله در پایان به آسيبالمي. این مقاله در پایان به آسيباساس  کليدیکليدی
 است.است.

 سازی.سازی.  بيني، انسان، اسالميبيني، انسان، اسالمي  : علم، علم غربي، علم دیني، جهان: علم، علم غربي، علم دیني، جهانگان کليدیگان کليدی  واژواژ
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 مقدمه

هایي را هایي را اسالم شده و مواجههاسالم شده و مواجهه  رابطة متقابل علم و دین از مباحثي است که از جهان مسيحيت وارد جهانرابطة متقابل علم و دین از مباحثي است که از جهان مسيحيت وارد جهان
هـای متعـددی   هـای متعـددی   اسـالم نيسـت، شخصـيت   اسـالم نيسـت، شخصـيت     ت. باوجود این که این مسأله، ذاتاً متعلق به جهـان ت. باوجود این که این مسأله، ذاتاً متعلق به جهـان اساس  شکل دادهشکل داده

های مسلمان کـه درصـدد ارایـة الگـویي بـرای      های مسلمان کـه درصـدد ارایـة الگـویي بـرای      اند. یکي از شخصيتاند. یکي از شخصيتدربارة آن اندیشيده و اظهارنظر کردهدربارة آن اندیشيده و اظهارنظر کرده
ب ب محمـدنقي محمـدنقي ""غربـي را مطـرح کـرده،    غربـي را مطـرح کـرده،      گری در علـوم گری در علـوم   سازی علوم بر آمده و نظریة اصالحسازی علوم بر آمده و نظریة اصالح  دیني یا دینيدیني یا دیني  علمعلم
""العطاسالعطاس  

نظـر  نظـر    ناميدند؛ اما بهناميدند؛ اما به« « تهذیبيتهذیبي  نظریةنظریة»»است. العطاس، نام خاصي بر نظریة خود ننهاد. برخي آن را است. العطاس، نام خاصي بر نظریة خود ننهاد. برخي آن را   11
 دانست.  دانست.  « « تأسيسيتأسيسي  -تهذیبيتهذیبي»»ایي بودنش، نظریة ایي بودنش، نظریة   جهت دو مرحلهجهت دو مرحله  نگارنده باید این دیدگاه را بهنگارنده باید این دیدگاه را به

 یاسالم علومو  ديجد علوم تيماه

و ایمـان  و ایمـان    غربـي و رابطـة علـم    غربـي و رابطـة علـم      سـتي حقيقـت علـم   سـتي حقيقـت علـم   سازی علوم به چيسازی علوم به چي  عطاس برای روشن شدن اسالميعطاس برای روشن شدن اسالمي
 است.  است.    پرداختهپرداخته

 علم قتيحق

شناسـانة  شناسـانة  هـا تعریـف معرفـت   هـا تعریـف معرفـت     اسـت کـه یکـي از آن   اسـت کـه یکـي از آن     هـایي از علـم ارائـه کـرده    هـایي از علـم ارائـه کـرده    العطـاس، تعریـف  العطـاس، تعریـف    نقيب نقيب 
)عطاس، )عطاس،   استاست««صورت ادراکي حاضر نزد عالِمصورت ادراکي حاضر نزد عالِم»»و یا و یا « « نمایانندة واقعيات استنمایانندة واقعيات است»» مسلمان است. علم  مسلمان است. علم   حکمایحکمای
ها و علومي است که در حيطة ادراکات بشـری قـرار گيـرد.    ها و علومي است که در حيطة ادراکات بشـری قـرار گيـرد.    عریف شامل همة رشتهعریف شامل همة رشته(. این ت(. این ت118118، ص، ص13141314

کند: کند: ترتيب تعریف ميترتيب تعریف مي  دیني است، علم را بدیندیني است، علم را بدین  سوی علمسوی علم  گيری او بهگيری او بهوی در تعریفي دیگر که نشان از جهتوی در تعریفي دیگر که نشان از جهت
یـف،  یـف،  مقصـود از ایـن تعر  مقصـود از ایـن تعر  «. «. استاست  تعالي بر آدم)ع( القاء و تعليم شدهتعالي بر آدم)ع( القاء و تعليم شده  آگاهي از حقيقت اشياء که از ناحية حقآگاهي از حقيقت اشياء که از ناحية حق»»

آگاهي از جوهر و درون ذات اشـياء نيسـت؛ بلکـه مقصـود از آن، آگـاهي از أعـراض و صـفات چيزهـای         آگاهي از جوهر و درون ذات اشـياء نيسـت؛ بلکـه مقصـود از آن، آگـاهي از أعـراض و صـفات چيزهـای         
هاست که انسان را بـر شـناخت اسـباب و علـل و     هاست که انسان را بـر شـناخت اسـباب و علـل و       محسوس و معقول و روابط و تمایزهای موجود ميان آنمحسوس و معقول و روابط و تمایزهای موجود ميان آن
که انسان از که انسان از   (؛ به این شرط(؛ به این شرط131131سازد )همان، صسازد )همان، صموارد کاربرد هر کدام از امور محسوس و معقول توانا ميموارد کاربرد هر کدام از امور محسوس و معقول توانا مي

دیگر، مقصود نقيب دیگر، مقصود نقيب   ( به عبارت( به عبارت8484، ص ، ص 13201320)عطاس، )عطاس،   حواس و عقل سليم در درک حقایق برخوردار باشدحواس و عقل سليم در درک حقایق برخوردار باشد
های پيرامون انسان اسـت. ایـن علـم    های پيرامون انسان اسـت. ایـن علـم        العطاس از شناخت، علمي است که درصدد شناسایي محيط و پدیدهالعطاس از شناخت، علمي است که درصدد شناسایي محيط و پدیده  

جهتي اسـت  جهتي اسـت      العطاس،العطاس،  های نقيب های نقيب   شود. اما نکتة مهم در اندیشهشود. اما نکتة مهم در اندیشهشناخته ميشناخته مي  ««Science»»امروزه معادل واژة امروزه معادل واژة 
شود و آن جدایي از مبداء غيبي و مـاراء طبيعـت و عـالم    شود و آن جدایي از مبداء غيبي و مـاراء طبيعـت و عـالم    که امروزه در این علوم در فرهنگ غرب دیده ميکه امروزه در این علوم در فرهنگ غرب دیده مي

  دانـد دانـد مـي مـي   قـرآن قـرآن هـای انسـان را خـدا، وحـي و     هـای انسـان را خـدا، وحـي و       صراحت منبع حقيقي شناختصراحت منبع حقيقي شناخت  العطاس بهالعطاس به  ربوبي است. نقيب ربوبي است. نقيب 
غربـي  غربـي    که از این مبداء منقطع و آلوده به مظاهر تمدنکه از این مبداء منقطع و آلوده به مظاهر تمدن( بنابراین علمي را ( بنابراین علمي را 118118  -148148، صص، صص13141314)عطاس، )عطاس، 

داند. علم حقيقي، در دیدگاه ایشان، یعني خواندن داند. علم حقيقي، در دیدگاه ایشان، یعني خواندن انسان ميانسان مي  باشد، مایة گمراهي، شکاکيت و انحراف فکریباشد، مایة گمراهي، شکاکيت و انحراف فکری
برِگ کتاب طبيعـت در نـور هـدایت کـالم او و در پرتـو وجـود مقـدس        برِگ کتاب طبيعـت در نـور هـدایت کـالم او و در پرتـو وجـود مقـدس        های خداوند در برگهای خداوند در برگآیات و نشانهآیات و نشانه

 ((8484، ص ، ص 13201320، ، اسالم و فلسفة علماسالم و فلسفة علم))  پيامبرش که ترجمان آن استپيامبرش که ترجمان آن است



 1919 العطاسالعطاس  ببييمحمدنقمحمدنق  دگاهدگاهييدد  ازاز  ییننييدد  علمعلم  ییحِکمحِکم  ییمبانمبان 
(Theosophical Principals of Religious Knowledge from the Viewpoint. . .) 

 

 انسان و علـم ازنظـر اسـالم، ارتبـاط تنگـاتنگي بـا یکـدیگر دارنـد و اساسـا علـم )شـناخت(، یکـي از             انسان و علـم ازنظـر اسـالم، ارتبـاط تنگـاتنگي بـا یکـدیگر دارنـد و اساسـا علـم )شـناخت(، یکـي از             
«. «. رسدرسدهر معرفت و شناختي ازجانب خدا ميهر معرفت و شناختي ازجانب خدا مي»»اوصاف برجستة انسان است. اما نکتة محوری این است که: اوصاف برجستة انسان است. اما نکتة محوری این است که: 
 ش از هــر دیــن و فرهنــگ و تمــدین دیگــر ش از هــر دیــن و فرهنــگ و تمــدین دیگــر در اســالم اطالعــات فراوانــي دربــارة ماهيــت شــناخت، بــي در اســالم اطالعــات فراوانــي دربــارة ماهيــت شــناخت، بــي 

 است و ایـن بـدون شـک، وابسـتگي بـه نقـش برتـر و واالتـری دارد کـه خداونـد متعـال در            است و ایـن بـدون شـک، وابسـتگي بـه نقـش برتـر و واالتـری دارد کـه خداونـد متعـال در              عرضه شدهعرضه شده
 است. ایـن اطالعـات، هرچنـد در ظـاهر بـا یکـدیگر ازلحـاظ        است. ایـن اطالعـات، هرچنـد در ظـاهر بـا یکـدیگر ازلحـاظ          برای دانش و شناخت قائل شدهبرای دانش و شناخت قائل شده  کریمکریم  قرآنقرآن

 ( بایـد  ( بایـد  131131، ص، ص13141314)عطـاس،  )عطـاس،    شـود شـود   ييشـناخت را در تمـامي علـوم شـامل مـ     شـناخت را در تمـامي علـوم شـامل مـ       ماده تفاوت دارد، طبيعـت ماده تفاوت دارد، طبيعـت 
هـای تمـدن غـرب پيراسـته شـود. انسـان تنهـا بـا         هـای تمـدن غـرب پيراسـته شـود. انسـان تنهـا بـا           توجه داشت که شناختي درست است کـه از آلـودگي  توجه داشت که شناختي درست است کـه از آلـودگي  

سـوی سـعادت   سـوی سـعادت     دست آورده و سرنوشت خویش را بـه دست آورده و سرنوشت خویش را بـه   درستي بهدرستي به  بينيبينيتواند جهانتواند جهان حقيقي است که مي حقيقي است که مي  شناختشناخت
 ((136136-180180)همان، صص)همان، صص  سوق دهدسوق دهد

آیـد و بـه توسـط روح از طریـق قـوا و      آیـد و بـه توسـط روح از طریـق قـوا و      همة شناخت ازجانب خدا ميهمة شناخت ازجانب خدا ميهای انسان، خداست. های انسان، خداست. منشأ شناختمنشأ شناخت
گيرد. بر این اسـاس بهتـرین تعریـفِ شـناخت را چنـين      گيرد. بر این اسـاس بهتـرین تعریـفِ شـناخت را چنـين      ملکات روحاني و فيزیکي آن مورد تفسير قرار ميملکات روحاني و فيزیکي آن مورد تفسير قرار مي

عنوان منشـأ و سرچشـمة حقيقـي علـم، حصـول      عنوان منشـأ و سرچشـمة حقيقـي علـم، حصـول        توان سامان داد که: شناخت )علم(، با اشاره به خدا بهتوان سامان داد که: شناخت )علم(، با اشاره به خدا به  ميمي
وضوع شناخت برای روح انسان است. روح شارح و مفسیـر شـناختي اسـت کـه از     وضوع شناخت برای روح انسان است. روح شارح و مفسیـر شـناختي اسـت کـه از     معنای یک چيز یا یک ممعنای یک چيز یا یک م

معنای یک چيـز یـا   معنای یک چيـز یـا     است. بنابراین، شناخت )علم( یعني دست یافتن روح بهاست. بنابراین، شناخت )علم( یعني دست یافتن روح به  خدا به انسان افاضه شدهخدا به انسان افاضه شده  ناحية ناحية 
 ((118118)همان، ص)همان، ص  یک موضوع شناختیک موضوع شناخت

 مانيا و علم نسبت

اسـت. ایمـان، عـين علـم     اسـت. ایمـان، عـين علـم     « « ایمانایمان»»دارد، دارد،   العطاس جایگاه مهميالعطاس جایگاه مهمي  عنصر مهم دیگری که در نظریة نقيب عنصر مهم دیگری که در نظریة نقيب 
نيست؛ بلکه بخشي از آن است و ميانشان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. ایمـان، لبيـک بـه اعتمـاد خداونـد      نيست؛ بلکه بخشي از آن است و ميانشان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد. ایمـان، لبيـک بـه اعتمـاد خداونـد      

یابـد. ایمـان   یابـد. ایمـان   تنها با اقرار زباني، بلکه با تصدیق قلبي و عمل به جوارح تحقق مـي تنها با اقرار زباني، بلکه با تصدیق قلبي و عمل به جوارح تحقق مـي   به فرد است که نهبه فرد است که نه  نسبتنسبت
ر درون خویش بدان تحقق بخشد و درک این تحقق بر عهدة قلـب  ر درون خویش بدان تحقق بخشد و درک این تحقق بر عهدة قلـب   حقيقتي است که فرد د حقيقتي است که فرد د  درک و تصدیقدرک و تصدیق

است. البته ایمان در دیدگاه العطاس، صرفا امری دروني و بيگانه با علم نيست؛ بلکه در عين قلبـي بـودن،   است. البته ایمان در دیدگاه العطاس، صرفا امری دروني و بيگانه با علم نيست؛ بلکه در عين قلبـي بـودن،   
( بنـابراین، تقيـب   ( بنـابراین، تقيـب   8181-8484، صـص ، صـص 13201320)اسـالم و فلسـفة علـم،    )اسـالم و فلسـفة علـم،       ذهنـي اسـت    ذهنـي اسـت     امری عقلي و قابل تحليلامری عقلي و قابل تحليل
است و این نکته، با است و این نکته، با   قلبي و عقلي ترسيم کرده و هم ایمان را با علم پيوند دادهقلبي و عقلي ترسيم کرده و هم ایمان را با علم پيوند داده  العطاس هم برای علم شأنالعطاس هم برای علم شأن

داند، همسو و هماهنـگ  داند، همسو و هماهنـگ  تعالي ميتعالي ميحقيقي را سرچشمه گرفته ازسوی حقحقيقي را سرچشمه گرفته ازسوی حق  گفته از ایشان که علمگفته از ایشان که علمدیدگاه پيشدیدگاه پيش
  ((Fideism))  ««گرایـي گرایـي ایمـان ایمـان »»غرب مسـيحي،  غرب مسـيحي،    روشني با آنچه در فرهنگروشني با آنچه در فرهنگ  دیگر این دیدگاه بهدیگر این دیدگاه به  است. از سویاست. از سوی
 شود، تفاوت اساسي و عميق دارد.شود، تفاوت اساسي و عميق دارد.خوانده ميخوانده مي

 یغرب علم یها یژگيو

کنـد؛ امـا دغدغـة مهـم او     کنـد؛ امـا دغدغـة مهـم او     دیني روشن ميدیني روشن مي  العطاس از علم، تاحدی موضع او را در بارة علمالعطاس از علم، تاحدی موضع او را در بارة علم  تعریف نقيب تعریف نقيب 
اسـت. علـوم   اسـت. علـوم     که مایة انحطاط و انحراف انسان امروزی شـده که مایة انحطاط و انحراف انسان امروزی شـده   غربي استغربي است  آلودگي علوم راین به مظاهر تمدنآلودگي علوم راین به مظاهر تمدن
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ها، ها،   ترین آنترین آنروست؛ اما مهمروست؛ اما مهمهای بسياری روبههای بسياری روبههای مهمي دچارند. انسان امروزی با چالشهای مهمي دچارند. انسان امروزی با چالشامروزی به آسيبامروزی به آسيب
 غـرب قـد علـم     غـرب قـد علـم      ترین گرفتاری بشر امروزی اسـت کـه توسـط تمـدین    ترین گرفتاری بشر امروزی اسـت کـه توسـط تمـدین    مسألة علم )دانش( است. این، جدیمسألة علم )دانش( است. این، جدی

است. علمي که در غرب گسترده شده، دارای ماهيتي نامعلوم و مشکوک اسـت و چـون بـه صـورتي     است. علمي که در غرب گسترده شده، دارای ماهيتي نامعلوم و مشکوک اسـت و چـون بـه صـورتي       کردهکرده
رو، سبب پيدایش آشـفتگي در زنـدگي آدمـي    رو، سبب پيدایش آشـفتگي در زنـدگي آدمـي      ت تصویر شده، هدف واقعي خود را گم کرده و از همينت تصویر شده، هدف واقعي خود را گم کرده و از هميننادرسنادرس

گشته است؛ این در حالي است که این علم ادعای حقيقي و واقعي بـودن دارد؛ امـا در عمـل، اشـتباهات،     گشته است؛ این در حالي است که این علم ادعای حقيقي و واقعي بـودن دارد؛ امـا در عمـل، اشـتباهات،     
آن را افـزار   آن را افـزار     رسانده ورسانده و« « علمعلم»»شناسي، شک و تردید را به مقام شناسي، شک و تردید را به مقام کند و در روشکند و در روشپریشاني و شکاکيت توليد ميپریشاني و شکاکيت توليد مي

 شمارد.شمارد.جستجوی حقيقت ميجستجوی حقيقت مي
اثـر و خنثـي نيسـت؛ بلکـه     اثـر و خنثـي نيسـت؛ بلکـه     که باید بدان توجه داشت این است که: شناخت )علم(، امری بيکه باید بدان توجه داشت این است که: شناخت )علم(، امری بي  نکتة مهمينکتة مهمي

کننده در ذهـن و روان انسـان تلقـين و تزریـق     کننده در ذهـن و روان انسـان تلقـين و تزریـق       تواند به لباسي مبدیل در آید و به همراه محتوایي گمراهتواند به لباسي مبدیل در آید و به همراه محتوایي گمراه  ميمي
ي و انحراف و اشتباه در تفسير  هستي است. علم امـروزی همـراه بـا    ي و انحراف و اشتباه در تفسير  هستي است. علم امـروزی همـراه بـا    بينبينشود. نتيجة این امر، خطا در جهانشود. نتيجة این امر، خطا در جهان

 دليـل همـين   دليـل همـين     شـود و بـه  شـود و بـه  هـا تزریـق مـي   هـا تزریـق مـي     کاری به ذهن انسـان کاری به ذهن انسـان غربي و با زیرکي و پنهانغربي و با زیرکي و پنهان  های تمدنهای تمدن  ویژگيویژگي
هـا آن را  هـا آن را    های آن مورد توجه و دقت نيست و انسـان های آن مورد توجه و دقت نيست و انسـان ها و آلودگيها و آلودگيبودن و مبدیل بودن لباس، ناخالصيبودن و مبدیل بودن لباس، ناخالصيپنهانپنهان

ارند. این همان علمي است که انسان امروزی را به آشفتگي و پریشـاني درآورده و بـه مـرز    ارند. این همان علمي است که انسان امروزی را به آشفتگي و پریشـاني درآورده و بـه مـرز    پندپند  حقيقت ميحقيقت مي
 است.است.  بدبختي کشاندهبدبختي کشانده

عنـوان علـم شـناخته    عنـوان علـم شـناخته      غربي است. درحقيقت آنچه امروزه در غرب بـه غربي است. درحقيقت آنچه امروزه در غرب بـه   غربي راین، برخاسته از تمدنغربي راین، برخاسته از تمدن    علمعلم
تربيـت و اخـالق و   تربيـت و اخـالق و       وو    شناسـي یونـان، مبـاني تعلـيم    شناسـي یونـان، مبـاني تعلـيم    ای است از عناصر فلسـفي و شـناخت  ای است از عناصر فلسـفي و شـناخت  شود، ملغمهشود، ملغمهميمي

مداری و حکمراني یهودیـت و مسـيحيت، عناصـر ایمـان دینـي      مداری و حکمراني یهودیـت و مسـيحيت، عناصـر ایمـان دینـي      زیباشناختي روم، عناصر قانوني و سياستزیباشناختي روم، عناصر قانوني و سياست
های باستاني اقوام اسالوی، کـه امـروزه در مغـرب    های باستاني اقوام اسالوی، کـه امـروزه در مغـرب    اقوام التيني و آلماني و روحية استقالل، مليت و ارزشاقوام التيني و آلماني و روحية استقالل، مليت و ارزش

هـای فرهنـگ و   هـای فرهنـگ و   بينـي و ارزش بينـي و ارزش در جهـان در جهـان   است. این آميختگي، دوگـانگي عميقـي  است. این آميختگي، دوگـانگي عميقـي    زمين به اوج خود رسيدهزمين به اوج خود رسيده
بينـي،  بينـي،  توان از متن این جهانتوان از متن این جهاناست و نه مياست و نه مي  طوری که نه خود از ميان برداشتنيطوری که نه خود از ميان برداشتني  است؛ بهاست؛ به  وجود آوردهوجود آورده  تمدن بهتمدن به

 ((181181-181181، صص، صص13141314)عطاس، )عطاس،   آهنگي به دست آوردآهنگي به دست آوردوحدت و یگانگي موزون و خوشوحدت و یگانگي موزون و خوش
بينـي برآمـده از   بينـي برآمـده از   هـا و جهـان  هـا و جهـان  ششغربـي اسـت. یعنـي ارز   غربـي اسـت. یعنـي ارز     ثبات و اسـتقرار، یکـي از مشـکالت علـوم    ثبات و اسـتقرار، یکـي از مشـکالت علـوم      عدمعدم
غربي چندان که بایـد  غربي چندان که بایـد    غربي، پيوسته در حال تغيير و تحول و تجدیدنظر است. دین نيز در حوزة تمدنغربي، پيوسته در حال تغيير و تحول و تجدیدنظر است. دین نيز در حوزة تمدن  تمدنتمدن

اسـت. ایـن امـر باعـث بـروز      اسـت. ایـن امـر باعـث بـروز        دست جهان و زندگي دنيوی سپرده شدهدست جهان و زندگي دنيوی سپرده شده  نفوذ نداشته، بلکه سرنوشت دین بهنفوذ نداشته، بلکه سرنوشت دین به
پاسخ، پاسخ،   غربي شده و حاصل این تضادهای بيغربي شده و حاصل این تضادهای بي  وح انسانوح انسانساز در رساز در رها و تضادهایي دروني و البته سرنوشتها و تضادهایي دروني و البته سرنوشتتنشتنش

غربـي دمـي از جسـتجو فـارغ نيسـت و      غربـي دمـي از جسـتجو فـارغ نيسـت و        های عميق در وجود انسان امروزی غربي اسـت. انسـان  های عميق در وجود انسان امروزی غربي اسـت. انسـان  دوگانگيدوگانگي
آید و آنچه کشـف  آید و آنچه کشـف  دست نميدست نمي  جوید حقيقتاً بهجوید حقيقتاً بهاش مياش ميوتردید همراه است؛ زیرا آنچه ذات تشنهوتردید همراه است؛ زیرا آنچه ذات تشنه  همواره با شکهمواره با شک

 دیـن در چنـين    دیـن در چنـين     براندازتر است این که: حقـایق بنيـادی  براندازتر است این که: حقـایق بنيـادی  کند. آنچه خانمانکند. آنچه خانمانييشود هرگز واقعا او را قانع نمشود هرگز واقعا او را قانع نم  ميمي
رفتـه  رفتـه    حاصل، روی هـم حاصل، روی هـم های محض درآمده و یا عنوان پندارهای بيهای محض درآمده و یا عنوان پندارهای بيصورت نظریهصورت نظریه  وضعي از امور و اشياء بهوضعي از امور و اشياء به

چيـز  چيـز    اسـت. هـيچ  اسـت. هـيچ    های نسبي موردِ تصدیق قرار گرفتـه های نسبي موردِ تصدیق قرار گرفتـه   های مطلق انکارشده و ارزشهای مطلق انکارشده و ارزش  است. ارزشاست. ارزش  ترک شدهترک شده
یقيني باشد. نتيجة منطقي این مبنا، انکار خداوند و جهان دیگر  و جایگزین شدن انسـان مـادی   یقيني باشد. نتيجة منطقي این مبنا، انکار خداوند و جهان دیگر  و جایگزین شدن انسـان مـادی   تواند تواند نمينمي

 (.(.182182-181181)همان، صص)همان، صص  هاستهاست  به جای آنبه جای آن
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انگاری حقيقـت و واقعيـت،   انگاری حقيقـت و واقعيـت،   نسبينسبي    (،(،بسندگيبسندگي  خردخردغربي، اعتماد به عقل بشری )غربي، اعتماد به عقل بشری )  های علومهای علوماز دیگر ویژگياز دیگر ویژگي
ری )اومانيسم( و تقليد از واقعيت جهان درام )تـراژدی(  ری )اومانيسم( و تقليد از واقعيت جهان درام )تـراژدی(  گگبيني دنيوی، حمایت از آموزة انسانيبيني دنيوی، حمایت از آموزة انسانيتصدیق جهانتصدیق جهان

  بر شناخت غربي است، شناختي راستين نيستبر شناخت غربي است، شناختي راستين نيست  است. از همين شناخت منتشرشده در جهان امروز که مبتنياست. از همين شناخت منتشرشده در جهان امروز که مبتني
 ((180180)همان، ص)همان، ص

العطاس بـه مطلبـي مهـم    العطاس بـه مطلبـي مهـم       فلسفي تفکر غربي است. نقيب  فلسفي تفکر غربي است. نقيب   این دو ویژگي علوم غربي، برخاسته از مبنایاین دو ویژگي علوم غربي، برخاسته از مبنای
اسـت و آن سرچشـمه گـرفتن علـوم جدیـدِ غربـي از       اسـت و آن سرچشـمه گـرفتن علـوم جدیـدِ غربـي از         را در گفتارهای خود برجسته کـرده را در گفتارهای خود برجسته کـرده   توجه دارد و آنتوجه دارد و آن

انگـارد. از دیـدگاه وی،   انگـارد. از دیـدگاه وی،   باره بریده و مسـتقل مـي  باره بریده و مسـتقل مـي    ای است که جهان را از خدا و مبداء متعالي به یکای است که جهان را از خدا و مبداء متعالي به یکفلسفهفلسفه
م بـه ذات و  م بـه ذات و  ها را قائها را قائ  بيند و آنبيند و آنگرفته که تکامل را در نهاد موجودات مادی ميگرفته که تکامل را در نهاد موجودات مادی مي  ای نشأتای نشأتعلم جدید از فلسفهعلم جدید از فلسفه

طور ضمني منکر وجـود خداسـت و روش آن،   طور ضمني منکر وجـود خداسـت و روش آن،     داند. این فلسفه از ابتدا بهداند. این فلسفه از ابتدا بهجاری بر اساس قوانين خویش ميجاری بر اساس قوانين خویش مي
گيرد و مشـاهدة  گيرد و مشـاهدة  خردگرایي فلسفي است که بدون توجه به قلب، شهود و وحي، تنها از عقل بشری مدد ميخردگرایي فلسفي است که بدون توجه به قلب، شهود و وحي، تنها از عقل بشری مدد مي

معتبر است که رخدادهای طبيعـي و  معتبر است که رخدادهای طبيعـي و  انگارد. در این صورت، دانش تا آنجا انگارد. در این صورت، دانش تا آنجا تجربي را مبنای همة واقعيات ميتجربي را مبنای همة واقعيات مي
دهي هر آن چيزی است کـه در طبيعـت   دهي هر آن چيزی است کـه در طبيعـت   ها با یکدیگر را تفسير کند و هدفش، توصيف و سازمانها با یکدیگر را تفسير کند و هدفش، توصيف و سازمان  ارتباط آنارتباط آن
)اسـالم و فلسـفةعلم،   )اسـالم و فلسـفةعلم،     دهد و تنها نيروهای طبيعي منشأ و واقعيات مورد پذیرش و جستجو هسـتند دهد و تنها نيروهای طبيعي منشأ و واقعيات مورد پذیرش و جستجو هسـتند رخ ميرخ مي
س پيامبر اسالم )ص( برترین مرجعيت علـوم را  س پيامبر اسالم )ص( برترین مرجعيت علـوم را  ( و وجودِ مقد( و وجودِ مقدقرآنقرآن( ازنظر وی وحي )( ازنظر وی وحي )3636-8080، صص، صص13201320

 تـر شـناختِ   تـر شـناختِ   بـر سـطوح عـالي   بـر سـطوح عـالي     هـا مبتنـي  هـا مبتنـي    اند و مرجعيت تامه دارنـد. مرجعيـت آن  اند و مرجعيت تامه دارنـد. مرجعيـت آن  دارند و بلکه خود حقيقتدارند و بلکه خود حقيقت
  توان آن را به سـط  عقـل و تجربـة معمـولي فـرو آورد     توان آن را به سـط  عقـل و تجربـة معمـولي فـرو آورد     عقالني و روحاني و تجارب متعالي است که نميعقالني و روحاني و تجارب متعالي است که نمي

 ((4646-3030)همان، صص)همان، صص
اسـالمي  اسـالمي    العطاس به علوم راین روز و نگراني او از گسترش آن در قلمرو فرهنـگ العطاس به علوم راین روز و نگراني او از گسترش آن در قلمرو فرهنـگ   ببترتيب، نگاه نقيترتيب، نگاه نقي  بدینبدین

گردد. از این روسـت کـه وی بـيش از هرچيـزی معتقـد بـه زدودن مظـاهر و عناصـر تفکـر و          گردد. از این روسـت کـه وی بـيش از هرچيـزی معتقـد بـه زدودن مظـاهر و عناصـر تفکـر و          نمودار مينمودار مي
اسـالم  اسـالم    است و دردِ جهـان است و دردِ جهـان   غربي از متن و جان علوم است. العطاس به نکتة بسيار مهمي متمرکز شدهغربي از متن و جان علوم است. العطاس به نکتة بسيار مهمي متمرکز شده  تمدنتمدن
اسالم با غـرب اسـت. علمـي کـه غـرب در      اسالم با غـرب اسـت. علمـي کـه غـرب در        بي تشخيص داده است. این همان چالش اصلي جهانبي تشخيص داده است. این همان چالش اصلي جهانخوخو  را بهرا به

شناختي، بـا اندیشـة   شناختي، بـا اندیشـة   شناختي و معرفتشناختي و معرفتاست، از جهات مهمي ازجمله مباني هستياست، از جهات مهمي ازجمله مباني هستي  اختيار جهان اسالم نهادهاختيار جهان اسالم نهاده
از از دیني و فرهنگ اسالمي ناسازگار است و اختالفات عميق در حـوزة بسـياری از علـوم انسـاني، برآمـده      دیني و فرهنگ اسالمي ناسازگار است و اختالفات عميق در حـوزة بسـياری از علـوم انسـاني، برآمـده      

 همين معناست.همين معناست.

 انسان و دانش

 آنچــه در مــتن نظریــة العطــاس بــيش از همــه برجســته اســت، دو اصــطالح دانــش و انســان اســت. آنچــه در مــتن نظریــة العطــاس بــيش از همــه برجســته اســت، دو اصــطالح دانــش و انســان اســت. 
تـر  تـر  بر این دو عنصر است. چيستي و هویت این دو معنا باعث روشـن بر این دو عنصر است. چيستي و هویت این دو معنا باعث روشـن   اساس ساختار وی از علم دیني مبتنياساس ساختار وی از علم دیني مبتني
 هـای  هـای  يلـي از چيسـتي و ویژگـي   يلـي از چيسـتي و ویژگـي   دینـي خواهـد شـد. وی بـا ارائـة تحل     دینـي خواهـد شـد. وی بـا ارائـة تحل       شدن الگوی مدنظر ایشـان از علـم  شدن الگوی مدنظر ایشـان از علـم  

 این دو کوشيده است ضرورت انطباق هر دو را بر معارف و دستورات دین بـرای تکـوین علـم دینـي ارائـه      این دو کوشيده است ضرورت انطباق هر دو را بر معارف و دستورات دین بـرای تکـوین علـم دینـي ارائـه      
 کند.کند.
 



 خسروپناه نيعبدالحس 1616
(Abd al-Hussein Khosrowpanah) 

 

 هسـتي را بـه انسـان بنمایانـد و انسـان بـا        هسـتي را بـه انسـان بنمایانـد و انسـان بـا         العطاس، علمي است که حقایقالعطاس، علمي است که حقایق  علم راستين از دیدگاه نقيب علم راستين از دیدگاه نقيب 
دد. اما باید انسان را نيز بـه تمـام معنـا شـناخت. زیـرا      دد. اما باید انسان را نيز بـه تمـام معنـا شـناخت. زیـرا        هستي نایل گر  هستي نایل گر  دردست داشتن آن به تفسير درستدردست داشتن آن به تفسير درست

ترتيب، سرچشمة هستي علـم و  ترتيب، سرچشمة هستي علـم و    هستي انسان برگرفته شود. بدینهستي انسان برگرفته شود. بدین    شناختِ حقيقي آن است که از سرچشمةشناختِ حقيقي آن است که از سرچشمة
 انسان، یک حقيقت است.انسان، یک حقيقت است.

 و نظـر بـه مقـامي برتـر از قـوة نطـق، در       و نظـر بـه مقـامي برتـر از قـوة نطـق، در       « « حيـوان نـاطق  حيـوان نـاطق  »»تحليل العطاس از تعریفِ مشهور انسان به تحليل العطاس از تعریفِ مشهور انسان به 

دیدگاه منتخب وی مهم و ماثر است. مالفة نطق در انسان، به معنای قوة فطری آگاهي است دیدگاه منتخب وی مهم و ماثر است. مالفة نطق در انسان، به معنای قوة فطری آگاهي است گيری گيری شکلشکل
که موظف به داوری و روشنگری است. این ویژگي منتن به تحقق عقل در انسـان اسـت کـه مميـز او از     که موظف به داوری و روشنگری است. این ویژگي منتن به تحقق عقل در انسـان اسـت کـه مميـز او از     

پيونـد  پيونـد  هـم  هـم    ها یا اشکال نمادین بهها یا اشکال نمادین بهواسطة واژهواسطة واژه  باشد. این عقل است که متعلقات علم را بهباشد. این عقل است که متعلقات علم را به  همة موجودات ميهمة موجودات مي
های هویت حقيقي انسان هستند که بـا سـطوح   های هویت حقيقي انسان هستند که بـا سـطوح   دارد. عقل، روح، نفس و فطرت، همة نامدارد. عقل، روح، نفس و فطرت، همة نام  زند و نگاه ميزند و نگاه ميميمي

« « مـن مـن »»ها همان هویتي است که هـرکس بـا   ها همان هویتي است که هـرکس بـا     کنند و مرکز و مدیر همة آنکنند و مرکز و مدیر همة آنگوناگون وجود ارتباط برقرار ميگوناگون وجود ارتباط برقرار مي
و اشتراک هـر شـيء بـا اشـياء     و اشتراک هـر شـيء بـا اشـياء       کند. انسان با برقرار کردن ارتباط با اشياء و تشخيص تمایزکند. انسان با برقرار کردن ارتباط با اشياء و تشخيص تمایزبدان اشاره ميبدان اشاره مي

ترتيـب، قـوة نطـق انسـان کـه      ترتيـب، قـوة نطـق انسـان کـه        آورد؛ بـدین آورد؛ بـدین دیگر و سپس تعيين واژگان برای هر معنا، دانش را پدیـد مـي  دیگر و سپس تعيين واژگان برای هر معنا، دانش را پدیـد مـي  
کنـد و بنـابراین، دانـش    کنـد و بنـابراین، دانـش    موهبتي الهي و امری تکویني است، با سيرتکاملي و تکویني دانش را تأسيس ميموهبتي الهي و امری تکویني است، با سيرتکاملي و تکویني دانش را تأسيس مي

منشأ وجود انسان است. انسـان سـطوح مختلـف    منشأ وجود انسان است. انسـان سـطوح مختلـف    امری صرفا اعتبار و قراردادی نيست. منشأ دانش، همان امری صرفا اعتبار و قراردادی نيست. منشأ دانش، همان 
شناسد؛ اما در حقيقت هستي، سطحي وجود دارد که فوق سط  عقالنـي اسـت؛   شناسد؛ اما در حقيقت هستي، سطحي وجود دارد که فوق سط  عقالنـي اسـت؛   هستي را با عقل خود ميهستي را با عقل خود مي

این سط  جایگاه پيامبران و اولياء الهي است. این سط ، سط   وجود مقدس است و اشياء در ایـن مرتبـه،   این سط  جایگاه پيامبران و اولياء الهي است. این سط ، سط   وجود مقدس است و اشياء در ایـن مرتبـه،   
  ،،دانـد دانـد (  العطاس، انسان را در مرتبة نطق متوقف نمي(  العطاس، انسان را در مرتبة نطق متوقف نمي4411-4848)همان، صص)همان، صص  شوندشوند  چنان که هستند درک ميچنان که هستند درک مي

ها به طور ذاتي در پي  ها به طور ذاتي در پي  ای که همة انسانای که همة انسانداند. مرتبهداند. مرتبهبه مرتبة مشاهدة حقایق اشياء ميبه مرتبة مشاهدة حقایق اشياء مي  بلکه او را مستعد نيلبلکه او را مستعد نيل
ها هویدا اسـت. ایـن طلـب، امـری     ها هویدا اسـت. ایـن طلـب، امـری     رسيدن به آن هستند و تجليات این ميل در همة مراحل زندگي انسانرسيدن به آن هستند و تجليات این ميل در همة مراحل زندگي انسان

ابي و آموزشي. انسان به حکم فطرت، نسبت به آنچه کمـال اسـت، عالقـه و تمایـل     ابي و آموزشي. انسان به حکم فطرت، نسبت به آنچه کمـال اسـت، عالقـه و تمایـل     فطری است نه اکتسفطری است نه اکتس
 کند. اما مهـم ایـن اسـت کـه ایـن تعلـق و تمایـل جـز         کند. اما مهـم ایـن اسـت کـه ایـن تعلـق و تمایـل جـز         دارد و این تمایل را در ارکان عملي خود ابراز ميدارد و این تمایل را در ارکان عملي خود ابراز مي

شود و این حقيقت همان منشأ هستي است کـه تنهـا راه نيـل    شود و این حقيقت همان منشأ هستي است کـه تنهـا راه نيـل    با وصول به کمال و خير مطلق سيراب نميبا وصول به کمال و خير مطلق سيراب نمي
دین است. اکنون اگر انسان آن مقصد و مقصود را شناخت، در مقابـل آن خضـوع و اظهـار تسـليم     دین است. اکنون اگر انسان آن مقصد و مقصود را شناخت، در مقابـل آن خضـوع و اظهـار تسـليم     به آن به آن 
متعالي وجود انسان، یعنـي فطـرت   متعالي وجود انسان، یعنـي فطـرت     کند. بنابراین دیدگاه نقيب العطاس در این خصوص براساس حقيقتکند. بنابراین دیدگاه نقيب العطاس در این خصوص براساس حقيقتميمي

 است.است.  طلبي نهاده شدهطلبي نهاده شدهترین ویژگي آن، یعني مطلقترین ویژگي آن، یعني مطلقو مهمو مهم
آید و هدف انسـان بنـدگي و اطاعـت    آید و هدف انسـان بنـدگي و اطاعـت    عنصر دین و تسليم پدید ميعنصر دین و تسليم پدید ميفطرت یا همان حقيقتِ انسان، از دو فطرت یا همان حقيقتِ انسان، از دو 

است( همواره مسئوليت و هدف خود را است( همواره مسئوليت و هدف خود را   خداست. اما دریغ که انسان )که نامش از ریشة نسيان برگرفته شدهخداست. اما دریغ که انسان )که نامش از ریشة نسيان برگرفته شده
کـه  کـه    کند. این در حالي استکند. این در حالي استسپارد و با ارتکاب جهل و ظلم، دچار انحطاط شده و سقوط ميسپارد و با ارتکاب جهل و ظلم، دچار انحطاط شده و سقوط مي  به فراموشي ميبه فراموشي مي

گي منحصر به انسان است و امانت االهـي بـه هـيچ مخلـوقي غيـر از انسـان سـپرده        گي منحصر به انسان است و امانت االهـي بـه هـيچ مخلـوقي غيـر از انسـان سـپرده        ویژویژ« « خالفت خداخالفت خدا»»
است. امانت مستلزم قبول مسئوليت است و این قاعده نه تنها بـه معنـي فرمـان رانـدن اجتمـاعي و      است. امانت مستلزم قبول مسئوليت است و این قاعده نه تنها بـه معنـي فرمـان رانـدن اجتمـاعي و        نشدهنشده

شـود و  شـود و  تر شامل مفهوم طبيعت ميتر شامل مفهوم طبيعت ميسياسي، یا اعمال نظارت و کنترل طبيعت است، بلکه به صورتي بنيادیسياسي، یا اعمال نظارت و کنترل طبيعت است، بلکه به صورتي بنيادی
 به اداره کردن و نظارت داشتن و نگاهداری انسان به معني خود اوست.به اداره کردن و نظارت داشتن و نگاهداری انسان به معني خود اوست.اشاره اشاره 
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ناطقـه برتـر از   ناطقـه برتـر از     ناطقه. نفـس ناطقه. نفـس   انسان، دارای دو بعد وجودی است؛ یکي جسم و دیگری روح یا همان نفسانسان، دارای دو بعد وجودی است؛ یکي جسم و دیگری روح یا همان نفس
وجود مادی و جسم انسان است و باید در مسير زندگي و حيات تکاملي خود این برتری را نمایـان سـازد و   وجود مادی و جسم انسان است و باید در مسير زندگي و حيات تکاملي خود این برتری را نمایـان سـازد و   

 ((133133، ص، ص13141314)عطاس، )عطاس،   شودشودطریق اطاعت آگاهانة جسم از روح عملي نميطریق اطاعت آگاهانة جسم از روح عملي نمي  این امر جز ازاین امر جز از

 هستی در انسان جايگاه

 تـرین موجـود در پهنـة هسـتي اسـت؛ زیـرا جانشـين خداونـد اسـت. حقيقـت و هویـت            تـرین موجـود در پهنـة هسـتي اسـت؛ زیـرا جانشـين خداونـد اسـت. حقيقـت و هویـت            انسان، شریفانسان، شریف
 انسان، همان است که با دیـن مسـاوقت دارد. وجـوِد انسـان همـان جهـان کوچـک اسـت کـه در عـالم           انسان، همان است که با دیـن مسـاوقت دارد. وجـوِد انسـان همـان جهـان کوچـک اسـت کـه در عـالم           

  نظيـری دارد نظيـری دارد بـدیل خالفـت، ماهيـت و ارزش بسـيار بـاال و بـي      بـدیل خالفـت، ماهيـت و ارزش بسـيار بـاال و بـي      رار یافته و به دليل مقام بيرار یافته و به دليل مقام بيممکنات استقممکنات استق
( انسان نه جسم خالص است و نه روح خالص؛ بلکه موجودی سوم که مرکـب از  ( انسان نه جسم خالص است و نه روح خالص؛ بلکه موجودی سوم که مرکـب از  131131-134134)همان، صص)همان، صص

اش از آن اش از آن ( چون انسان یک آفریده است، هستي واقعـي ( چون انسان یک آفریده است، هستي واقعـي 110110، ص، ص13201320)وان محمدنور، )وان محمدنور،   جسم و روح استجسم و روح است
شـود، از  شـود، از  یاد مـي یاد مـي « « خوبخوب»»(. ارزش انسان که در ميان عموم مردم، با کلمة (. ارزش انسان که در ميان عموم مردم، با کلمة 126126)همان، ص)همان، ص  اوستاوستآفریدگار آفریدگار 

بـه  بـه    گونة دیگری است. خوبي انسان تنها به مفهوم عام و اجتماعي نيست؛ بلکه الزم است نخسـت نسـبت  گونة دیگری است. خوبي انسان تنها به مفهوم عام و اجتماعي نيست؛ بلکه الزم است نخسـت نسـبت  
ود ود عدالتي نورزد. اگر انسان نسبت به خویشـتن خـ  عدالتي نورزد. اگر انسان نسبت به خویشـتن خـ    خویشتن  خود خوب بوده باشد؛ یعني در حق خویش بي/خویشتن  خود خوب بوده باشد؛ یعني در حق خویش بي/

( امـا نکتـة مهـم    ( امـا نکتـة مهـم    130130، ، 13141314به دیگران عادل بوده باشد؟ )عطاس، به دیگران عادل بوده باشد؟ )عطاس،   تواند نسبتتواند نسبتعدالت باشد، چگونه ميعدالت باشد، چگونه ميبيبي
و پـرورش خـوب و   و پـرورش خـوب و     کنـد. پـس آمـوزش    کنـد. پـس آمـوزش      اینجاست که انسان خوب، بدون آموزش و تربيت خوب رشد نمياینجاست که انسان خوب، بدون آموزش و تربيت خوب رشد نمي

نصـر  نصـر  و پرورشي است کـه در آن عـدالت رعایـت گـردد و البتـه عـدالت، همـان ع       و پرورشي است کـه در آن عـدالت رعایـت گـردد و البتـه عـدالت، همـان ع         مطلوب، همان آموزش مطلوب، همان آموزش 
محوری و مهم فرهنگ اسالم است. بدین ترتيب ارزش  انسان و انسانيت او بـه تحقـق عـدالت در وجـودِ     محوری و مهم فرهنگ اسالم است. بدین ترتيب ارزش  انسان و انسانيت او بـه تحقـق عـدالت در وجـودِ     

 (.(.146146)همان، ص)همان، ص  اوست و این یعني تحقق روح اسالم در هستي انساناوست و این یعني تحقق روح اسالم در هستي انسان
دیگر علم نيز از همان دیگر علم نيز از همان   روی، انسان با حقيقت دین )عدالت( مساوق و در مصداق یگانه شد. از سویروی، انسان با حقيقت دین )عدالت( مساوق و در مصداق یگانه شد. از سوی  بدینبدین

اسـت. پـس، ازنظـر العطـاس     اسـت. پـس، ازنظـر العطـاس       گرفته که انسان با ارادة همان منبع به عرصة هستي آمـده گرفته که انسان با ارادة همان منبع به عرصة هستي آمـده منبعي سرچشمه منبعي سرچشمه 
 کـه همسـو   کـه همسـو   -رود، مراد علمي است که با حقيقـت متعـالي انسـان   رود، مراد علمي است که با حقيقـت متعـالي انسـان   وقتي سخن از علم مطلوب و حقيقي ميوقتي سخن از علم مطلوب و حقيقي مي

 رود، مــراد همــان رود، مــراد همــان ســازگار و هماهنــگ باشــد و هنگــامي کــه ســخن از انســان مــي ســازگار و هماهنــگ باشــد و هنگــامي کــه ســخن از انســان مــي   -بــا عــدالت اســتبــا عــدالت اســت
 بـه  بـه   -است که به تمـام معنـا وابسـته بـه مبـداء هسـتي اسـت. البتـه انسـان خـوب           است که به تمـام معنـا وابسـته بـه مبـداء هسـتي اسـت. البتـه انسـان خـوب             تعاليتعالي  جانشين خدایجانشين خدای
 آیـد. درنتيجـه   آیـد. درنتيجـه   بدون آموزش، پرورش و تربيـت خـوب یعنـي عـدالت محـور، پدیـد نمـي       بدون آموزش، پرورش و تربيـت خـوب یعنـي عـدالت محـور، پدیـد نمـي         -معنای یادشدهمعنای یادشده

 شـود. البتـه ایـن معنـا در مـتن اسـالم       شـود. البتـه ایـن معنـا در مـتن اسـالم       انسان خوب، بدون تکيه بر معارف و دستورات دیـن محقـق نمـي   انسان خوب، بدون تکيه بر معارف و دستورات دیـن محقـق نمـي   
 معنا که گرچه انسـان دارای فطرتـي االهـي اسـت امـا همـين فطـرت االهـي،         معنا که گرچه انسـان دارای فطرتـي االهـي اسـت امـا همـين فطـرت االهـي،           ه اینه ایناست. باست. ب  تضمين شدهتضمين شده

  تعالي برای تحقق همين معناسـت تعالي برای تحقق همين معناسـت   نيازمند تربيت و راهنمایي است و ارسال رسل و انزال کتب از سوی حقنيازمند تربيت و راهنمایي است و ارسال رسل و انزال کتب از سوی حق
العطاس به ایـن معنـا توجـه دارد کـه انسـان از همـة جهـات        العطاس به ایـن معنـا توجـه دارد کـه انسـان از همـة جهـات          روی، نقيبروی، نقيب  ، خطبه اول(. از این، خطبه اول(. از ایننهن البالغهنهن البالغه))

ها و امتيازات وجودی او بدون کسب فيض حـق تعـالي بـه    ها و امتيازات وجودی او بدون کسب فيض حـق تعـالي بـه    ی، نيازمند به مبداء هستي است و ویژگيی، نيازمند به مبداء هستي است و ویژگيوجودوجود
 رسند.رسند.  فعليت و اثربخشي نميفعليت و اثربخشي نمي



 خسروپناه نيعبدالحس 1111
(Abd al-Hussein Khosrowpanah) 

 

 دين و انسان با علم ونديپ

تـوان  تـوان  العطاس از عناصر کليدی بحث یعني علم، انسان و دین، ميالعطاس از عناصر کليدی بحث یعني علم، انسان و دین، مي  اکنون با در دست داشتن تعریف نقيباکنون با در دست داشتن تعریف نقيب
طـور اوليـه، ایـن سـه امـر در      طـور اوليـه، ایـن سـه امـر در        شدة وی از این معنا رفت. بهشدة وی از این معنا رفت. به  گوی طراحيگوی طراحيسراغ تعریف وی از علم دیني و السراغ تعریف وی از علم دیني و ال

گرفتـه  گرفتـه    هستي سرچشـمه هستي سرچشـمه    شان یکي است. علم همان آگاهي از حقایق شان یکي است. علم همان آگاهي از حقایق  حقيقت یک چيزند؛ زیرا منشأ وجودیحقيقت یک چيزند؛ زیرا منشأ وجودی
از ناحية حق تعالي است و انسان نيز با همة وجود وابسته به خداست؛ دین هم حقيقتي است کـه از ناحيـة   از ناحية حق تعالي است و انسان نيز با همة وجود وابسته به خداست؛ دین هم حقيقتي است کـه از ناحيـة   

 هستي خود دیني است و انسان ذاتـا   هستي خود دیني است و انسان ذاتـا    است. بنابراین، علم در حقيقتاست. بنابراین، علم در حقيقت  انسان اعطا و افاضه شدهانسان اعطا و افاضه شده  تعالي بهتعالي به  خدایخدای
با منبع علم و دین وابسته است؛ بنابراین، توجه به حقيقت خالص این امور، علم دیني و انسان عالم و دین با منبع علم و دین وابسته است؛ بنابراین، توجه به حقيقت خالص این امور، علم دیني و انسان عالم و دین 

اسـي ایـن اسـت کـه     اسـي ایـن اسـت کـه     سریان یافته در همة زوایای وجود علم و انسان را به ارمغان خواهد آورد. مشـکل اس سریان یافته در همة زوایای وجود علم و انسان را به ارمغان خواهد آورد. مشـکل اس 
شـناخت  شـناخت  »»دليل تـوان نمایانـدن   دليل تـوان نمایانـدن     ها و انحرافات تمدن غربي است و به همينها و انحرافات تمدن غربي است و به همينعلوم جدید، آلوده به ناخالصيعلوم جدید، آلوده به ناخالصي

 ها را ندارند.ها را ندارند.  به انسانبه انسان« « راستينراستين

 شناخت اقسام

 کـه خـوراک و زنـدگي    کـه خـوراک و زنـدگي      که انسان دارای دو بُعد است، شناخت نيـز دو نـوع اسـت. نخسـت آن    که انسان دارای دو بُعد است، شناخت نيـز دو نـوع اسـت. نخسـت آن      همانگونههمانگونه
 توانـد خـود را در جهـان بـرای دنبـال      توانـد خـود را در جهـان بـرای دنبـال      کـه انسـان بـا آن مـي    کـه انسـان بـا آن مـي      ای اسـت ای اسـت ، ذخيره، ذخيرهروح انسان است و دیگریروح انسان است و دیگری

     بـه انسـان اعطـا شـده    بـه انسـان اعطـا شـده      قـرآن قـرآن نخسـت از طریـق وحـي یعنـي     نخسـت از طریـق وحـي یعنـي       های علمي مجهز سـازد. گونـة  های علمي مجهز سـازد. گونـة    کردن هدفکردن هدف
 هــا )علــوم( دارد و از طریــق آزمــودن و مشــاهده کــردن و هــا )علــوم( دارد و از طریــق آزمــودن و مشــاهده کــردن و دوم شــناخت، اشــاره بــه دانــشدوم شــناخت، اشــاره بــه دانــش  و گونــةو گونــة  اســتاســت

ها با امور دارای ارزش عملي سر وکـار  ها با امور دارای ارزش عملي سر وکـار    آید. این دانشآید. این دانشلي و قياسي به دست ميلي و قياسي به دست ميبه تحقيق پرداختن و استدالبه تحقيق پرداختن و استدال
 دارد.  دارد.  
شود و مربوط بـه حقـایق عينـي و هـدایت     شود و مربوط بـه حقـایق عينـي و هـدایت     نخست، ازسوی خدا و از طریق وحي به انسان عطا مينخست، ازسوی خدا و از طریق وحي به انسان عطا مي  گونةگونة

بـر آزمایشـي اسـت کـه بـر روی      بـر آزمایشـي اسـت کـه بـر روی        عقالنـي مبتنـي  عقالنـي مبتنـي    وسيلة تحقيق نظری و تالشوسيلة تحقيق نظری و تالش  دوم، بهدوم، به  انسان است و گونةانسان است و گونة
محسوس و قابل تعقل صورت گرفتـه اسـت. البتـه هـر دو نـوع شـناخت بایـد از طریـق عمـل          محسوس و قابل تعقل صورت گرفتـه اسـت. البتـه هـر دو نـوع شـناخت بایـد از طریـق عمـل            چيزهایچيزهای

 (.(.132132-130130)همان، صص)همان، صص  خودآگاهانه کسب شودخودآگاهانه کسب شود
یـافتن  یـافتن    بایستي تجسس فردی برای دستبایستي تجسس فردی برای دستانسان منفرد ميانسان منفرد مي»»گوید: گوید: العطاس در بيان دليل این تفکيک ميالعطاس در بيان دليل این تفکيک مي

مناسـب بـا ظرفيـت و طبيعـت خـود      مناسـب بـا ظرفيـت و طبيعـت خـود      های علمي شخصي و های علمي شخصي و به شناخت را به شناخت گونة دوم و نيازمندیبه شناخت را به شناخت گونة دوم و نيازمندی
هـا در رابطـه بـا    هـا در رابطـه بـا      هـای حقيقـي آن  هـای حقيقـي آن    محدود سازد، تا چنان شود که بتواند خود و شناخت هر دو را در مکـان محدود سازد، تا چنان شود که بتواند خود و شناخت هر دو را در مکـان 

خویشتن  حقيقي خود قرار دهد تا از این راه شرط عدالت را رعایت کرده باشد. به ایـن دليـل و بـرای ادای    خویشتن  حقيقي خود قرار دهد تا از این راه شرط عدالت را رعایت کرده باشد. به ایـن دليـل و بـرای ادای    
ة از شناخت تمایز قایل شده اسـت و یکـي از آن دو را   ة از شناخت تمایز قایل شده اسـت و یکـي از آن دو را   عنوان یک هدف، اسالم ميان دو گونعنوان یک هدف، اسالم ميان دو گون  حق عدالت بهحق عدالت به

یافتن به شناخت مقدمات اولي قرار داده که رسيدن آن برای هـر فـرد مسـلمان اجبـاری     یافتن به شناخت مقدمات اولي قرار داده که رسيدن آن برای هـر فـرد مسـلمان اجبـاری       مخصوص دستمخصوص دست
نخستين انتقال پيدا کند و آن مخصوص کساني اسـت کـه خـود را    نخستين انتقال پيدا کند و آن مخصوص کساني اسـت کـه خـود را      تواند به گونةتواند به گونةاست و این که دومي مياست و این که دومي مي
 ((130130)همان، ص)همان، ص  ««دانندداننداز لحاظ بهبود و پيشرفت شخصي مياز لحاظ بهبود و پيشرفت شخصي مي  دست آوردن آندست آوردن آن  شایسته و موظف برای بهشایسته و موظف برای به
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 علوم یساز یاسالم مراحل

نخسـت  نخسـت    است: مرحلـة است: مرحلـة   العطاس برای تحقّق علم دیني یا همان شناختِ راستين، دو مرحله را تصویر کردهالعطاس برای تحقّق علم دیني یا همان شناختِ راستين، دو مرحله را تصویر کرده
ورسازی علوم در مفاهيم کليـدی فرهنـگ   ورسازی علوم در مفاهيم کليـدی فرهنـگ   های تمدن غربي و مرحلة دوم غوطههای تمدن غربي و مرحلة دوم غوطهسازی علوم از آلودگيسازی علوم از آلودگي  پاکپاک
ها و انحرافات را از چهرة علوم سترد و براسـاس اندیشـة اسـالمي    ها و انحرافات را از چهرة علوم سترد و براسـاس اندیشـة اسـالمي    دیگر، باید آن ناخالصيدیگر، باید آن ناخالصي  م. به عبارتم. به عبارتاسالاسال

به سازماندهي و تدوین علوم پرداخت. در این فرایند ممکن است امور و عناصری نيز به علوم افزوده شود. به سازماندهي و تدوین علوم پرداخت. در این فرایند ممکن است امور و عناصری نيز به علوم افزوده شود. 
رواج یافته، آميخته و آغشته بـا  رواج یافته، آميخته و آغشته بـا    ها و مراکز دیگرها و مراکز دیگرعنوان علوم در دانشگاهعنوان علوم در دانشگاه  بندی شده و بهبندی شده و به  آنچه امروزه صورتآنچه امروزه صورت

معتقـد اسـت   معتقـد اسـت   « « زدایي از شـناخت زدایي از شـناخت   غربغرب»»های فرهنگ و تمدن غربي است. ایشان با استفاده از تعبير های فرهنگ و تمدن غربي است. ایشان با استفاده از تعبير ویژگيویژگي
ابتدا باید علوم از عناصر غربي جداسازی )آزادسازی( شود. آنچه باید از پيکرة علوم جدا شود، عبارت اسـت  ابتدا باید علوم از عناصر غربي جداسازی )آزادسازی( شود. آنچه باید از پيکرة علوم جدا شود، عبارت اسـت  

گرایـي،  گرایـي،    گرایي و تجربهگرایي و تجربهانگاری فکر و جسم یا تفاوت ميان عقلانگاری فکر و جسم یا تفاوت ميان عقل  نهنه  هانگاری واقعيت و حقيقت، دوگاهانگاری واقعيت و حقيقت، دوگا  از دوگاناز دوگان
 (.(.0303، ص، ص13141314)عطاس، )عطاس،   گرایي یا مرام دنيوی و تراژدی در ادبياتگرایي یا مرام دنيوی و تراژدی در ادبيات  انسانانسان

اسـالمي آغشـته شـوند. ایـن فراینـد      اسـالمي آغشـته شـوند. ایـن فراینـد        زدایي از شناخت، باید علوم با مفاهيم کليدی فرهنگزدایي از شناخت، باید علوم با مفاهيم کليدی فرهنگ  پس از غربپس از غرب
بندی و تکميل عناصر و مفـاهيم  بندی و تکميل عناصر و مفـاهيم  يفة بعدی ما، صورتيفة بعدی ما، صورتآورد. وظآورد. وظدر ميدر مي« « شناخت راستينشناخت راستين»»علوم را به صورت علوم را به صورت 
صورتي است که ترکيبي از آن پدید آید که مشتمل بر هستة شناخت باشـد و بتوانـد در   صورتي است که ترکيبي از آن پدید آید که مشتمل بر هستة شناخت باشـد و بتوانـد در     کليدی اسالمي بهکليدی اسالمي به

ها گسترش یابد و مبناهایي در هر درجه به وجـود  ها گسترش یابد و مبناهایي در هر درجه به وجـود    ترین درجات تا باالترین آنترین درجات تا باالترین آناز پایيناز پایين    تربيت،تربيت،  وو    نظام تعليمنظام تعليم
 ((114114-113113صصصص، ، 13141314)عطاس، )عطاس،   آوردآورد

 صـورت  صـورت    را بـه را بـه « « شـناخت شـناخت »»گونـاگون علـوم( یـا    گونـاگون علـوم( یـا      هـای هـای های مختلف علـم )رشـته  های مختلف علـم )رشـته  دیگر، اگر الیهدیگر، اگر الیه  به عبارتبه عبارت
، سـنت،  ، سـنت،  قـرآن قـرآن ها عبارت اسـت از: تفسـير و تأویـل    ها عبارت اسـت از: تفسـير و تأویـل      های متحدالمرکز تصویر کنيم، هستة مرکزی آنهای متحدالمرکز تصویر کنيم، هستة مرکزی آندایرهدایره

. اکنون بایـد علـوم، یعنـي    . اکنون بایـد علـوم، یعنـي    شناختي )عربي(شناختي )عربي(اسالمي )تصوف( و علوم زباناسالمي )تصوف( و علوم زبان  شریعت )فقه(، کالم، مابعدالطبيعةشریعت )فقه(، کالم، مابعدالطبيعة
هـای حـول هسـتة    هـای حـول هسـتة    علوم تجربي و طبيعي، انساني و کاربردی، بر محور هستة مرکزی شـناخت و در الیـه  علوم تجربي و طبيعي، انساني و کاربردی، بر محور هستة مرکزی شـناخت و در الیـه  

لحاظ سرایت این سازمان در نظـام آموزشـي، فراگيـری هسـتة مرکـزی      لحاظ سرایت این سازمان در نظـام آموزشـي، فراگيـری هسـتة مرکـزی        مرکزی شناخت قرار گيرند. اما بهمرکزی شناخت قرار گيرند. اما به
وری است؛ اما فراگيری سایر علـوم بـر   وری است؛ اما فراگيری سایر علـوم بـر   شناخت برای همه در کلية مقاطع تحصيل، ابتدایي تا دانشگاه، ضرشناخت برای همه در کلية مقاطع تحصيل، ابتدایي تا دانشگاه، ضر

سازی علوم، سـه  سازی علوم، سـه    العطاس برای اسالميالعطاس برای اسالمي  ترتيب، نقيبترتيب، نقيب  (. بدین(. بدین1212، ص ، ص 13141314)عطاس، )عطاس،   همگان ضرورت نداردهمگان ضرورت ندارد
ها؛ دوم، تأسيس نظـام علـم راسـتين    ها؛ دوم، تأسيس نظـام علـم راسـتين      کند: نخست، تهذیب علوم دانشگاهي از ناخالصيکند: نخست، تهذیب علوم دانشگاهي از ناخالصي  مرحله را مطرح ميمرحله را مطرح مي

لتزام نظام آموزشي بر تعليم همگاني و ضروری هسـتة  لتزام نظام آموزشي بر تعليم همگاني و ضروری هسـتة  )علم دیني( براساس عناصر کليدی اسالم و سوم، ا)علم دیني( براساس عناصر کليدی اسالم و سوم، ا
 مرکزی شناخت.مرکزی شناخت.

 علوم یساز یاسالم در قرآن نقش

 ، سـفرة گسـتردة االهـي اسـت کـه      ، سـفرة گسـتردة االهـي اسـت کـه      قـرآن قـرآن پـذیرد.  پـذیرد.    مـي مـي   قرآنقرآنالعطاس، در این فرایند، نقش مهمي برای العطاس، در این فرایند، نقش مهمي برای 
 کنـد  کنـد  يياند. العطاس این حـدیث را نيـز نقـل مـ    اند. العطاس این حـدیث را نيـز نقـل مـ    ها برای کسب شناخت از آن، ازسوی خدا دعوت شدهها برای کسب شناخت از آن، ازسوی خدا دعوت شده  انسانانسان

و مجلسـي،  و مجلسـي،    102102، ص، ص14601460)حـر عـاملي،   )حـر عـاملي،     ««اال ض فتعلّموا من مخدبتهاال ض فتعلّموا من مخدبته  ان هذا ادقرآن مخدبه اهلل ف ان هذا ادقرآن مخدبه اهلل ف »»که: که: 

سـفرة خـدا بـرای    سـفرة خـدا بـرای      قرآنقرآنهای انسان خداست و های انسان خداست و   (. اکنون باتوجه به این که منشأ همة شناخت(. اکنون باتوجه به این که منشأ همة شناخت0101، ص، ص14641464
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و مطلوب است کـه از ایـن   و مطلوب است کـه از ایـن   ها از آن منشأ علم، باید گفت: ازنظر العطاس، علمي ارزشمند ها از آن منشأ علم، باید گفت: ازنظر العطاس، علمي ارزشمند   مندی انسانمندی انسانبهرهبهره

مندی از این علم است که به مرتبة رشد و هدایت االهي نایل مندی از این علم است که به مرتبة رشد و هدایت االهي نایل باشد و انسان با بهرهباشد و انسان با بهره  سرچشمه برگرفته شدهسرچشمه برگرفته شده
مندی، برقراری عدالت در شئون مختلف فردی و اجتماعي توسـط انسـان اسـت.    مندی، برقراری عدالت در شئون مختلف فردی و اجتماعي توسـط انسـان اسـت.    گردد. تجلي این بهرهگردد. تجلي این بهره  ميمي

  برقرار و جـاری سـازد، همـان علـم دینـي اسـت      برقرار و جـاری سـازد، همـان علـم دینـي اسـت      اکنون اگر علمي بتواند عدالت را در شئون زندگي انسان اکنون اگر علمي بتواند عدالت را در شئون زندگي انسان 

 ((148148، ص، ص13141314)عطاس، )عطاس، 
 اســت و هــر آنچــه کــه بــر آن مبتنــي باشــد دارای ارزش و در مســير اســت و هــر آنچــه کــه بــر آن مبتنــي باشــد دارای ارزش و در مســير   قــرآنقــرآنبهتــرین منبــع شــناخت، بهتــرین منبــع شــناخت، 

صـلوات اهلل و سـالمه   صـلوات اهلل و سـالمه     -برترین شناخت و پيامبر بزرگـوار مـا   برترین شناخت و پيامبر بزرگـوار مـا     قرآن کریمقرآن کریمسعادت و کمال، قابل اعتناست. سعادت و کمال، قابل اعتناست. 
هـم در بُعـد روح و   هـم در بُعـد روح و     قرآنقرآن(. (. 131131است )همان، صاست )همان، ص  قرآنقرآنمفسر حقایق وحياني مفسر حقایق وحياني   ترینترینترین و کاملترین و کاملعاليعالي  -عليهعليه

هم در بُعد جسم و طبيعت انسان، مالک و معيار علم  حقيقي است و آنچه خارج از ایـن قلمـرو قـرار دارد،    هم در بُعد جسم و طبيعت انسان، مالک و معيار علم  حقيقي است و آنچه خارج از ایـن قلمـرو قـرار دارد،    
 آفرین نيست.آفرین نيست.  بخش و سعادتبخش و سعادتعلم حقيقي و تکاملعلم حقيقي و تکامل

ه پيشتر گذشت، العطاس ميان علـم  ه پيشتر گذشت، العطاس ميان علـم  دارد. چنان کدارد. چنان ک  قرآنقرآنالعطاس درخصوص علم و دین، نگاهي ویژه به العطاس درخصوص علم و دین، نگاهي ویژه به 
معنا که انسان با عقل کـه موهبـت   معنا که انسان با عقل کـه موهبـت     به معنای حقيقت تکویني آن و عقل، ارتباط تکویني معتقد است؛ بدینبه معنای حقيقت تکویني آن و عقل، ارتباط تکویني معتقد است؛ بدین

تعالي هستند، شناسایي کرده و این شناسـایي را بـا   تعالي هستند، شناسایي کرده و این شناسـایي را بـا   الهي است، هستي را که در حقيقت کلمات تکویني حقالهي است، هستي را که در حقيقت کلمات تکویني حق
کنـد  کنـد  دهد. ایشان این دیدگاه را با مطلبي مهم تکميل ميدهد. ایشان این دیدگاه را با مطلبي مهم تکميل مين مين ميها در قالب علم )دانش( ساماها در قالب علم )دانش( سامااستفاده از واژهاستفاده از واژه
 گویـد:  گویـد:  وی در توضـي  مـي  وی در توضـي  مـي  «. «. در حقيقـت، معنـای تـأویلي و رمـزی کائنـات اسـت      در حقيقـت، معنـای تـأویلي و رمـزی کائنـات اسـت        قـرآن قـرآن »»و آن این که: و آن این که: 

است که کائنات هستي واقعياتي مستقل و منفردند و تنها به خود اشاره دارند در حـالي  است که کائنات هستي واقعياتي مستقل و منفردند و تنها به خود اشاره دارند در حـالي    اسناسن  همومهمومتصور تصور »»
حقيقت نـوعي تأویـل   حقيقت نـوعي تأویـل     ییدد  نمایانند فهميد. علمنمایانند فهميد. علمای با آنچه که ميای با آنچه که ميالي عميق و ریشهالي عميق و ریشهها را در اتصها را در اتص  که باید آنکه باید آن

دیگر، تأویل یعني رسيدن به معنای غایي و اصـلي هـر   دیگر، تأویل یعني رسيدن به معنای غایي و اصـلي هـر     موجودات طبيعي و تجربي است. از سویموجودات طبيعي و تجربي است. از سوی  ييتفستفسیا یا 
نمایانـد، در حقيقـت تأویـل و تفسـير رمـزی      نمایانـد، در حقيقـت تأویـل و تفسـير رمـزی        غایت و اصل هر چيزی در هستي را مـي غایت و اصل هر چيزی در هستي را مـي   قرآنقرآنشيء و چون شيء و چون 
 (.(.0101-0808، صص، صص13201320)اسالم و فلسفة علم، )اسالم و فلسفة علم،   ««تتکائنات اسکائنات اس

مبداء و مرجع حقيقت همة اشياء هستي است، باید گفـت: بهتـرین الگـو بـرای سـامان      مبداء و مرجع حقيقت همة اشياء هستي است، باید گفـت: بهتـرین الگـو بـرای سـامان        قرآنقرآناکنون که اکنون که 
حقایق هسـتي اشـراف حقيقـي    حقایق هسـتي اشـراف حقيقـي        یافته که بر همةیافته که بر همة  دادن به علوم، اسالم است؛ زیرا اسالم از منبعي سرچشمهدادن به علوم، اسالم است؛ زیرا اسالم از منبعي سرچشمه

گونـه کـه   گونـه کـه   به همـان به همـان »»یي مسير سعادت نيز همان منبع است. یي مسير سعادت نيز همان منبع است. ( بهترین منبع برای شناسا( بهترین منبع برای شناسا1010)همان، ص)همان، ص  دارددارد
گونـه هـم آن هسـتي و وجـود اسـالم      گونـه هـم آن هسـتي و وجـود اسـالم      نگرش اسالمي حقيقت متمرکز در پيرامون هستي است، به همـان نگرش اسالمي حقيقت متمرکز در پيرامون هستي است، به همـان 

شده است. در همـين زمينـه   شده است. در همـين زمينـه     ترین درجه درنظر گرفتهترین درجه درنظر گرفته  مراتب از باالترین مراتب یا پایينمراتب از باالترین مراتب یا پایين  همچون یک سلسلههمچون یک سلسله
عنـوان  عنـوان    مراتب هستي و توصيف قياسي وی بـه مراتب هستي و توصيف قياسي وی بـه   ن، وضع و مقام او در سلسلهن، وضع و مقام او در سلسلهنيز از ارتباط ميان انسان و جهانيز از ارتباط ميان انسان و جها
شـود و نـه بـرعکس. شـناخت همچنـين      شـود و نـه بـرعکس. شـناخت همچنـين      کنندة جهان بزرگ درنظر گرفته ميکنندة جهان بزرگ درنظر گرفته مي  یک جهان کوچک منعکسیک جهان کوچک منعکس

مراتبي مرتب شده و وظيفة ما در زمان حاضر دگرگـون کـردن نظـام آمـوزش و پـرورش      مراتبي مرتب شده و وظيفة ما در زمان حاضر دگرگـون کـردن نظـام آمـوزش و پـرورش        صورت سلسلهصورت سلسله  بهبه
سـان کـه مطـابق بـا الگـوی نظـام       سـان کـه مطـابق بـا الگـوی نظـام         بدانبدان  -ضي از حاالت تغيير دادن آنضي از حاالت تغيير دادن آنو در بعو در بع-شناختة بر خودمان است شناختة بر خودمان است 

 (.(.146146، ص، ص13141314)عطاس، )عطاس،   ««اسالمي نظم و انضباط ساخته شوداسالمي نظم و انضباط ساخته شود
استفاده از حـدیث در مـتن علـوم    استفاده از حـدیث در مـتن علـوم    »»افزاید: افزاید: داند و ميداند و مي، حدیث را نيز مورد نياز مبرم مي، حدیث را نيز مورد نياز مبرم ميقرآنقرآنبر بر   وی، عالوهوی، عالوه

سـته و پنهـان نگـاه داشـته شـود، بلکـه بایـد        سـته و پنهـان نگـاه داشـته شـود، بلکـه بایـد        امری ضروری است. نباید حدیث تنها نصيحتي حکيمانه دانامری ضروری است. نباید حدیث تنها نصيحتي حکيمانه دان
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تواند همچون یک وسيلة رسـيدگي  تواند همچون یک وسيلة رسـيدگي  صورتي منظم و منضبط وارد سيستم آموزشي گردد، قطعا حدیث ميصورتي منظم و منضبط وارد سيستم آموزشي گردد، قطعا حدیث مي  بهبه
پـرورش عبـور کننـد قـرار گيـرد. چنـين       پـرورش عبـور کننـد قـرار گيـرد. چنـين         و و     خواهند از فرایند آموزشخواهند از فرایند آموزشاخالقي در اختيار همة کساني که مياخالقي در اختيار همة کساني که مي

تواند بـه کاسـتن   تواند بـه کاسـتن   کار برده شود، ميکار برده شود، مي  رازهای نظام آموزشي بهرازهای نظام آموزشي بهصورت مثبت و قاطع در همة تصورت مثبت و قاطع در همة ت  تدبيری چون بهتدبيری چون به
 (.(.111111-110110)همان، صص)همان، صص« « انجامد، کمک کند.انجامد، کمک کند.عدالتي و ناداني ميعدالتي و ناداني مي  ای که به بيای که به بيو جلوگيری از خلف وعدهو جلوگيری از خلف وعده

 علوم یساز یاسالم یالگو

 شدن علـوم، اعـم از آنـان کـه از منـابع غيراسـالمي وارد جهـان اسـالم         شدن علـوم، اعـم از آنـان کـه از منـابع غيراسـالمي وارد جهـان اسـالم           ازنظر نقيب العطاس، اسالميازنظر نقيب العطاس، اسالمي
بينـي  بينـي  اند، نيازی مبرم است. زیرا در جهاناند، نيازی مبرم است. زیرا در جهاناسالمي شدهاسالمي شده  دست مسلمانان وارد جامعةدست مسلمانان وارد جامعة  ها که بهها که به  اند و چه آناند و چه آنههشدشد

ــاب داردهــای ایــن علــوم، روح واقعــي غيــر مســلمانان و تمــدن هــای ایــن علــوم، روح واقعــي غيــر مســلمانان و تمــدن فــرضفــرض  و پــيشو پــيش ــاب داردهــای غيراســالمي بازت    هــای غيراســالمي بازت
ـ     ( علـوم رایـن نـه   ( علـوم رایـن نـه   810810، ص ، ص 13201320شناسي نقيـب العطـاس،   شناسي نقيـب العطـاس،     )درآمدی بر اندیشه)درآمدی بر اندیشه ـ   تنهـا انسـان را ب  ه معرفـت  ه معرفـت  تنهـا انسـان را ب

هـای بيهـوده   هـای بيهـوده   بلکه او را هرچه بيشتر از یقين دور ساخته و به شـک و ظـن و اسـتدالل   بلکه او را هرچه بيشتر از یقين دور ساخته و به شـک و ظـن و اسـتدالل     ،،رساندرساندصائب نميصائب نمي
 ((810810)همان، ص )همان، ص   کندکندمبتال ميمبتال مي

تـرین مفـاهيم و عناصـر سـنت     تـرین مفـاهيم و عناصـر سـنت     کـه: بایـد مهـم   کـه: بایـد مهـم     سازی علوم این اسـت سازی علوم این اسـت   العطاس برای دینيالعطاس برای دیني  الگوی نقيب الگوی نقيب 
اقعيت و حقيقت، دوگانگي فکـر و جسـم یـا شـکاف     اقعيت و حقيقت، دوگانگي فکـر و جسـم یـا شـکاف     غربي یعني  مفهوم دوگانگي )ثنویت( در باب وغربي یعني  مفهوم دوگانگي )ثنویت( در باب و  فکریفکری

نامه )تراژدی( در ادبيـات، از پيکـرة   نامه )تراژدی( در ادبيـات، از پيکـرة   گرایي یا مرام دنيوی، مفهوم غمگرایي یا مرام دنيوی، مفهوم غمگرایي، انسانگرایي، انسان  ميان خردگرایي و تجربهميان خردگرایي و تجربه
بندی عناصر و مفاهيم کليدی اسالم پرداخته شود. این عناصر عبارتنـد از:  بندی عناصر و مفاهيم کليدی اسالم پرداخته شود. این عناصر عبارتنـد از:    علم جدا شوند. سپس به صورتعلم جدا شوند. سپس به صورت

شـناختي  شـناختي  ، شریعت یا فقه، کالم، مابعدالطبيعه اسـالمي )تصـوف( و علـوم زبـان    ، شریعت یا فقه، کالم، مابعدالطبيعه اسـالمي )تصـوف( و علـوم زبـان    ، سنت، سنتقرآنقرآنتفسير و تأویل تفسير و تأویل 
طبيعـي، انسـاني و   طبيعـي، انسـاني و     )زبان عربي(. باید این هستة شناختي در کانون قرار گيـرد و دیگـر علـوم، یعنـي علـوم     )زبان عربي(. باید این هستة شناختي در کانون قرار گيـرد و دیگـر علـوم، یعنـي علـوم     

بر آن باشند. هم چنين به لحاض تعلـيم و تربيـت نيـز فراگيـری هسـتة      بر آن باشند. هم چنين به لحاض تعلـيم و تربيـت نيـز فراگيـری هسـتة        کاربردی، باید بر گرد آن و مبتنيکاربردی، باید بر گرد آن و مبتني
تي یادشده باید در همة سطوح آموزشگاهي از ابتدایي تا دانشگاه، بـر همـه واجـب و ضـروری تلقـي      تي یادشده باید در همة سطوح آموزشگاهي از ابتدایي تا دانشگاه، بـر همـه واجـب و ضـروری تلقـي      شناخشناخ

 (.(.1212، ص ، ص 13141314)عطاس، )عطاس،   شود، اما فراگيری دیگر علوم  بر همگان واجب نيستشود، اما فراگيری دیگر علوم  بر همگان واجب نيست
از عناصر کليدی و درنتيجه علم خنثـي  از عناصر کليدی و درنتيجه علم خنثـي    دهدهييسسييلل  حاصل آن که، طبق دیدگاه العطاس، هيچ علم خالص وحاصل آن که، طبق دیدگاه العطاس، هيچ علم خالص و

 انـد کـه   انـد کـه   شود. علوم غربـي، مبتنـي بـر عناصـری کليـدی     شود. علوم غربـي، مبتنـي بـر عناصـری کليـدی     تصف به دیني و غيردیني ميتصف به دیني و غيردیني مينداریم، هر علمي منداریم، هر علمي م
 غربـي اسـت. حـال بایـد ایـن عناصـر کليـدی را شناسـایي نمـایيم، عناصـر           غربـي اسـت. حـال بایـد ایـن عناصـر کليـدی را شناسـایي نمـایيم، عناصـر             بر ساخته از فرهنگ و تمدنبر ساخته از فرهنگ و تمدن

جای آن عناصر کليدی غربي قرار جای آن عناصر کليدی غربي قرار   دست آوریم، سپس عناصر کليدی اسالمي را بهدست آوریم، سپس عناصر کليدی اسالمي را به  کليدی اسالمي را نيز بهکليدی اسالمي را نيز به
ها، علوم اسالمي باشند. در بدنة علوم نيز هر جا که بـا عناصـر جدیـد اسـالمي     ها، علوم اسالمي باشند. در بدنة علوم نيز هر جا که بـا عناصـر جدیـد اسـالمي       علوم برآمده از آنعلوم برآمده از آن  دهيم تادهيم تا

بر علـوم  بر علـوم    خواني نداشت، باید دست به اصالح بزنيم، بدین نحو که این علوم طبيعي و انساني باید مبتنيخواني نداشت، باید دست به اصالح بزنيم، بدین نحو که این علوم طبيعي و انساني باید مبتنيهمهم
هـا باشـد، یعنـي    هـا باشـد، یعنـي      بـر آن بـر آن   دیني باشد. علوم دیني مادر و مبنا هستند و سایر علوم بایـد زیرمجموعـه و فـرع   دیني باشد. علوم دیني مادر و مبنا هستند و سایر علوم بایـد زیرمجموعـه و فـرع   

بر تغيير تنه و عناصر کليدی، علوم دیگر باید زیرمجموعة علـوم مـادر اسـالمي باشـند، تـا اسـالمي       بر تغيير تنه و عناصر کليدی، علوم دیگر باید زیرمجموعة علـوم مـادر اسـالمي باشـند، تـا اسـالمي         عالوهعالوه
 گردند.گردند.

در صفحات گذشته، در آن کوشيدم کـه بعضـي از   در صفحات گذشته، در آن کوشيدم کـه بعضـي از   »»دهد که: دهد که: گونه ادامه ميگونه ادامه مي  وی در مالحظات نهایي اینوی در مالحظات نهایي این
دگاه اسالم روشن کنم و به شرح ماهيت اساسـي  دگاه اسالم روشن کنم و به شرح ماهيت اساسـي  مفاهيم کليدی متعلق به طبيعت و هدف شناخت را از دیمفاهيم کليدی متعلق به طبيعت و هدف شناخت را از دی
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بایسـتي عناصـر اساسـي نظـام     بایسـتي عناصـر اساسـي نظـام     ها به یکدیگر بپردازم. این مفاهيم کليدی ميها به یکدیگر بپردازم. این مفاهيم کليدی مي  ارتباط این دو و وابستگي آنارتباط این دو و وابستگي آن
 ها عبارتند از: مفهـوم دیـن، مفهـوم انسـان، مفهـوم شـناخت       ها عبارتند از: مفهـوم دیـن، مفهـوم انسـان، مفهـوم شـناخت         تعليم و تربيت اسالمي را تشکيل دهد. و آنتعليم و تربيت اسالمي را تشکيل دهد. و آن

، جامعه(. ازلحاظ ، جامعه(. ازلحاظ ههييکلکلبودن )بودن )  وم عدل، مفهوم کار درست و مفهوم کلّيوم عدل، مفهوم کار درست و مفهوم کلّي)علم و معرفت(، مفهوم حکمت، مفه)علم و معرفت(، مفهوم حکمت، مفه
کاربرد عملي، اولي به هدف جستجوی شناخت و پيچيدگي آن در فرآینـد آمـوزش و پـرورش تعلـق دارد؛     کاربرد عملي، اولي به هدف جستجوی شناخت و پيچيدگي آن در فرآینـد آمـوزش و پـرورش تعلـق دارد؛     
دومي به حوزه؛ سومي به محتوی؛ چهارمي به مالک در ارتباط دومي و سـومي؛ پنجمـي بـه گسـترش در     دومي به حوزه؛ سومي به محتوی؛ چهارمي به مالک در ارتباط دومي و سـومي؛ پنجمـي بـه گسـترش در     

به روش دررابطه با اولي تا پنجمي و هفتمي به شکل افزار پيدا کردن در رابطـه  به روش دررابطه با اولي تا پنجمي و هفتمي به شکل افزار پيدا کردن در رابطـه  رابطة با چهارمي؛ ششمي رابطة با چهارمي؛ ششمي 
 ((111111)همان، ص)همان، ص« « با همه آنچه پيش از آن آمده است.با همه آنچه پيش از آن آمده است.

گانه شناخت از منظر اسـالم روشـن   گانه شناخت از منظر اسـالم روشـن     حال که روشن شد که شناخت خنثي نداریم و عناصر کليدی هفتحال که روشن شد که شناخت خنثي نداریم و عناصر کليدی هفت
بنـدی و انتشـار شـناخت در    بنـدی و انتشـار شـناخت در    توجه بـه صـورت  توجه بـه صـورت  دهد که در خبر دادن از وضع کنوني با دهد که در خبر دادن از وضع کنوني با   گردید، وی ادامه ميگردید، وی ادامه مي

جهان اسالم، باید به نفوذ مفاهيم کليدی جهان باختری در جهان اسالم توجه داشته باشيم که سبب پيـدا  جهان اسالم، باید به نفوذ مفاهيم کليدی جهان باختری در جهان اسالم توجه داشته باشيم که سبب پيـدا  
ــد، چــون آنچــه     شــدن، اشــتباهشــدن، اشــتباه ــاین وخيمــي خواهــد انجامي ــه نت ــوگيری نشــود، ب ــد، چــون آنچــه   شــده و اگــر از آن جل ــاین وخيمــي خواهــد انجامي ــه نت ــوگيری نشــود، ب  شــده و اگــر از آن جل

های بزرگ و کوچک دیگر انتشار پيـدا کـرده،   های بزرگ و کوچک دیگر انتشار پيـدا کـرده،     و سازمانو سازمان  هاها  ها و از طریق آنها و از طریق آنشده و در دانشگاهشده و در دانشگاه  بندیبندیصورتصورت
درواقع آميخته و آغشته با خصوصيت و شخصيت فرهنگ و تمدن باختری و به قالـب آن درآمـده اسـت.    درواقع آميخته و آغشته با خصوصيت و شخصيت فرهنگ و تمدن باختری و به قالـب آن درآمـده اسـت.    

که مشتمل بر مفاهيم کليدی سـازندة آن فرهنـگ   که مشتمل بر مفاهيم کليدی سـازندة آن فرهنـگ     ممييکنکن  جداجدانخستين وظيفة ما آن است که این عناصر را نخستين وظيفة ما آن است که این عناصر را 
صورت عمده در آن شاخه از شناخت راین است که به علـوم  صورت عمده در آن شاخه از شناخت راین است که به علـوم    يدی بهيدی بهو تمدن است. این عناصر و مفاهيم کلو تمدن است. این عناصر و مفاهيم کل

طبيعـي و فيزیکـي و کـاربردی نيـز دیـده شـود ،       طبيعـي و فيزیکـي و کـاربردی نيـز دیـده شـود ،         انساني تعلق دارد، هر چند امکان آن هست که در علومانساني تعلق دارد، هر چند امکان آن هست که در علوم
ها، باید ها، باید کند،. در همة اینکند،. در همة اینها ارتباط پيدا ميها ارتباط پيدا ميبندی نظریهبندی نظریهها و صورتها و صورتمخصوصاً در آن جاکه به تفسير واقعيتمخصوصاً در آن جاکه به تفسير واقعيت

پذیر شود؛ چه بدان معني است که پس از انجام پذیرفتن پذیر شود؛ چه بدان معني است که پس از انجام پذیرفتن کردن عناصر و مفاهيم کليدی صورتکردن عناصر و مفاهيم کليدی صورت  فرآیند جدافرآیند جدا
فرایند جداسازی که به آن اشاره شد، شناخت آزادشده از عناصـر و مفـاهيم کليـدی، سـپس بـا عناصـر و       فرایند جداسازی که به آن اشاره شد، شناخت آزادشده از عناصـر و مفـاهيم کليـدی، سـپس بـا عناصـر و       

اسـت،  اسـت،  ها که معرّف فطرت ها که معرّف فطرت   شود که از لحاظ طبيعت بنيادی آنشود که از لحاظ طبيعت بنيادی آن  مفاهيم کليدی اسالمي آميخته و آغشته ميمفاهيم کليدی اسالمي آميخته و آغشته مي
شـناخت  شـناخت  صـورت  صـورت    گونـه آن را بـه  گونـه آن را بـه    سازد و بـدین سازد و بـدین در واقع، شناخت را آلوده به صفتي از وظيفه و هدف آن ميدر واقع، شناخت را آلوده به صفتي از وظيفه و هدف آن مي

پـذیرد و سـپس آرزوی آن را دارد کـه    پـذیرد و سـپس آرزوی آن را دارد کـه    صورتي که هسـت، نمـي  صورتي که هسـت، نمـي    آورد. شناخت امروزین را بهآورد. شناخت امروزین را بهدر ميدر مي  راستينراستين
اسالمي در آن انجـام  اسالمي در آن انجـام    علوم و اصولعلوم و اصول« « جا کردنجا کردن  جابهجابه»»و و « « پيوند زدنپيوند زدن»»شدن آن را تنها از طریق شدن آن را تنها از طریق « « اسالمياسالمي»»

رفته، نـه سـودمند و نـه مطلـوب اسـت.      رفته، نـه سـودمند و نـه مطلـوب اسـت.        همهم  آورد که رویآورد که روی  دهد. این روش تنها گفتگو و جدلي را فراهم ميدهد. این روش تنها گفتگو و جدلي را فراهم مي
در در « « تنـه تنـه »»تواند ما را به نتيجة مطلوب برسـاند، در صـورتي کـه    تواند ما را به نتيجة مطلوب برسـاند، در صـورتي کـه      کدام نميکدام نمي  جا کردن، هيچجا کردن، هيچپيوند زدن و جابهپيوند زدن و جابه

بایستي پيش از آن اسـتخراج  بایستي پيش از آن اسـتخراج  صر و بيماری بيگانه ميصر و بيماری بيگانه مياست. عنااست. عنا  اختيار عناصر بيگانه قرار گرفته و بيمار شدهاختيار عناصر بيگانه قرار گرفته و بيمار شده
 اثر شود، تا پس از آن، تنة شناخت بتواند دوباره در قالب اسالمي ریخته شود. اثر شود، تا پس از آن، تنة شناخت بتواند دوباره در قالب اسالمي ریخته شود. و بيو بي

 اسالمي بـه صـورتي اسـت کـه      اسالمي بـه صـورتي اسـت کـه       بندی و کامل کردن عناصر و مفاهيم کليدیبندی و کامل کردن عناصر و مفاهيم کليدیوظيفة مهم بعدی، صورتوظيفة مهم بعدی، صورت
 ه باشـد و بتوانـد در نظـام تعلـيم و تربيـت، از      ه باشـد و بتوانـد در نظـام تعلـيم و تربيـت، از      ترکيبي از آن پدید آید که مشتمل بـر هسـته شـناخت بـود    ترکيبي از آن پدید آید که مشتمل بـر هسـته شـناخت بـود    

 هایي در هر درجه به وجود آورد.  هایي در هر درجه به وجود آورد.  ها گسترش یابد و استاندهها گسترش یابد و استانده  ترین درجات تا باالترین آنترین درجات تا باالترین آنپایينپایين
بنـدی شـود، الزم   بنـدی شـود، الزم   بایستي پيش از همه ترازهای دیگـر صـورت  بایستي پيش از همه ترازهای دیگـر صـورت  ای در تراز دانشگاه که ميای در تراز دانشگاه که ميشناخت هستهشناخت هسته

ت و اجزایي از طبيعت آدمي، طبيعت دین و وابستگي آدمـي  ت و اجزایي از طبيعت آدمي، طبيعت دین و وابستگي آدمـي  صورت ترکيبي باشد، مشتمل بر مفرداصورت ترکيبي باشد، مشتمل بر مفردا  است بهاست به
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به آن، از شناخت )علم و معرفت(، حکمت و عدل در ارتباط آن با انسان و دیـن او، طبيعـت کـار صـحي      به آن، از شناخت )علم و معرفت(، حکمت و عدل در ارتباط آن با انسان و دیـن او، طبيعـت کـار صـحي      
(، معنـي و پيـام آن،   (، معنـي و پيـام آن،   قـرآن مجيـد  قـرآن مجيـد  ادب(. اینها باید به مفهوم خدا و ذات و صفات او )توحيد(، وحي )ادب(. اینها باید به مفهوم خدا و ذات و صفات او )توحيد(، وحي )-)عمل)عمل

ها نيز باید با ارجاع و اشاره به ها نيز باید با ارجاع و اشاره به   تاریخ و پيام پيامبران پيش از وی ارجاع شود. اینتاریخ و پيام پيامبران پيش از وی ارجاع شود. این  شده )سنت(، وشده )سنت(، و  قانون وحيقانون وحي
بایستي مشتمل بر عناصـر مشـروع   بایستي مشتمل بر عناصـر مشـروع   شناخت اصول و عمل کردن به اسالم و علوم دیني همراه باشد که ميشناخت اصول و عمل کردن به اسالم و علوم دیني همراه باشد که مي

مراتـب هسـتي و شـناخت اخـالق     مراتـب هسـتي و شـناخت اخـالق       شناختي متعلق بـه سلسـله  شناختي متعلق بـه سلسـله    های جهانهای جهانتصوف و فلسفه اسالمي و آموزهتصوف و فلسفه اسالمي و آموزه
اسالمي اسالمي   بينيبينيمي و اصول اخالقي و ادب بوده باشد. بر آنچه گذشت، باید فراگرفتن زبان عربي و جهانمي و اصول اخالقي و ادب بوده باشد. بر آنچه گذشت، باید فراگرفتن زبان عربي و جهاناسالاسال
ای که دارای ترکيب و تکميلي به صـورت یـک وحـدت    ای که دارای ترکيب و تکميلي به صـورت یـک وحـدت    صورت یک کل افزوده شود. این شناخت هستهصورت یک کل افزوده شود. این شناخت هسته  بهبه

 دارد، دارد،   دار است، و برای سط  و تراز دانشـگاه تهيـه شـده و عنـوان الگـویي بـرای ترازهـای دیگـر        دار است، و برای سط  و تراز دانشـگاه تهيـه شـده و عنـوان الگـویي بـرای ترازهـای دیگـر        آهنگآهنگ
 تـر آن بـرای ترازهـای تعليمـات ابتـدایي و متوسـطه از       تـر آن بـرای ترازهـای تعليمـات ابتـدایي و متوسـطه از       صورتي تغييرناپذیر در اشـکال سـاده  صورتي تغييرناپذیر در اشـکال سـاده    بایستي بهبایستي بهميمي

 ((111111-113113)همان، صص)همان، صص  های آموزش و پرورش فراهم شودهای آموزش و پرورش فراهم شودبرنامهبرنامه

 دانش کردن اسالمی روش

 علـم  علـم  کنـد کـه علـم مطلـوب و حقيقـي،      کنـد کـه علـم مطلـوب و حقيقـي،      العطاس در عبارات خود، بارها به ایـن معنـا اصـرار مـي    العطاس در عبارات خود، بارها به ایـن معنـا اصـرار مـي      نقيب نقيب 
 است؛ زیرا این علم از منبع غيبي سرچشمه گرفته که بـر همـة شـئون هسـتي عـالم      است؛ زیرا این علم از منبع غيبي سرچشمه گرفته که بـر همـة شـئون هسـتي عـالم        قرآنقرآنبرآمده از متن برآمده از متن 

 و قاهر است. وی بر همين مبنا معتقد است: علوم اسـالمي شـامل همـة شـئون زنـدگي انسـان هسـتند.        و قاهر است. وی بر همين مبنا معتقد است: علوم اسـالمي شـامل همـة شـئون زنـدگي انسـان هسـتند.        
 دینـي،  دینـي،  روحـي، عقلـي،   روحـي، عقلـي،     -اصطالح علم در اسالم چنان بـه کـار رفتـه کـه همـة زنـدگي      اصطالح علم در اسالم چنان بـه کـار رفتـه کـه همـة زنـدگي      »»نویسد: نویسد: وی ميوی مي

گيرد. این بدان معني است که سيرت و خصوصيت کلـي و جهـاني   گيرد. این بدان معني است که سيرت و خصوصيت کلـي و جهـاني     را فرا ميرا فرا مي  -فرهنگي، فردی و اجتماعيفرهنگي، فردی و اجتماعي
 دارد و این کـه لزومـًا راهنمـایي انسـان بـه راه نجـات خـویش اسـت. هـيچ فرهنـگ و تمـدن دیگـری             دارد و این کـه لزومـًا راهنمـایي انسـان بـه راه نجـات خـویش اسـت. هـيچ فرهنـگ و تمـدن دیگـری             

  ««يـرد يـرد هـای شـخص را در سراسـر زنـدگي او فراگ    هـای شـخص را در سراسـر زنـدگي او فراگ      چنين اصطالحي را برای شناخت ندارد که همة فعاليـت چنين اصطالحي را برای شناخت ندارد که همة فعاليـت 
( البته او بر همين مبنا، معتقد است باید نظام آموزش را بر اساس علـوم اسـالمي   ( البته او بر همين مبنا، معتقد است باید نظام آموزش را بر اساس علـوم اسـالمي   141141-144144)همان، صص)همان، صص
 استوار ساخت.استوار ساخت.

بر شناخت اصول اسالم یعني اسـالم، ایمـان، احسـان و ارکـان     بر شناخت اصول اسالم یعني اسـالم، ایمـان، احسـان و ارکـان       مقدمات کسب شناخت اسالمي مشتملمقدمات کسب شناخت اسالمي مشتمل
ر زنـدگي و در عمـل اسـت. هـر     ر زنـدگي و در عمـل اسـت. هـر     هـا د هـا د   ها و فهم صحي  و وسيله و آلت قرار دادن آنها و فهم صحي  و وسيله و آلت قرار دادن آن  ها و معاني و هدفها و معاني و هدف  آنآن

و پيامبر و زندگي سنت او آگـاه باشـد   و پيامبر و زندگي سنت او آگـاه باشـد     قرآنقرآنمسلمان باید از اصول اسالم )یگانگي خدا، ذات و صفات او( و مسلمان باید از اصول اسالم )یگانگي خدا، ذات و صفات او( و 
  کـار بـرد  کـار بـرد    آورد در زندگي و اعمال و رفتار خود برای خدمت کردن بهآورد در زندگي و اعمال و رفتار خود برای خدمت کردن بهو شناختي را که از این راه به دست ميو شناختي را که از این راه به دست مي

اسـت. حکمـت،   اسـت. حکمـت،   « « حکمـت حکمـت »»ود یک چيز یا موجود زنده، ود یک چيز یا موجود زنده، (. شناختِ جایگاه درست برای وج(. شناختِ جایگاه درست برای وج132132)همان، ص)همان، ص
دهـد کـه   دهـد کـه   شناخت خدادادی است که به آن کس که شناخت در او اسـتقرار یافتـه، ایـن شایسـتگي را مـي     شناخت خدادادی است که به آن کس که شناخت در او اسـتقرار یافتـه، ایـن شایسـتگي را مـي     

کار برد که سبب حصول عدالت شود. عدالت پس از آن شرط وجودی حکمـت  کار برد که سبب حصول عدالت شود. عدالت پس از آن شرط وجودی حکمـت    شناخت را چنان حکيمانه بهشناخت را چنان حکيمانه به
ت به دو روح انسـان اسـت. تجلـي خـارجي عـدالت در      ت به دو روح انسـان اسـت. تجلـي خـارجي عـدالت در      تجلي یافته در محسوسات و معقوالت روحاني نسبتجلي یافته در محسوسات و معقوالت روحاني نسب

هایي که ميزبـان بـرای ميهمـان    هایي که ميزبـان بـرای ميهمـان      مندی از نعمتمندی از نعمتشرایط بهرهشرایط بهره[که ادب که ادب   زندگي اجتماعي چيزی جز آن نيستزندگي اجتماعي چيزی جز آن نيست
 در داخل آن استقرار پيدا کند.  در داخل آن استقرار پيدا کند.    ]استاست  فراهم آوردهفراهم آورده
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ناخت ناخت های انسـان ازسـوی خداسـت، قيـدی بـر شـ      های انسـان ازسـوی خداسـت، قيـدی بـر شـ      العطاس براساس این اعتقاد که همة شناختالعطاس براساس این اعتقاد که همة شناخت  نقيب نقيب 
منـد شـدن   منـد شـدن   شناخت باید چنان باشد که گفت و شنود آن مایـة بهـره  شناخت باید چنان باشد که گفت و شنود آن مایـة بهـره  »»افزاید و آن این است که افزاید و آن این است که مطلوب ميمطلوب مي

دیگران و لذت بردن و ستودن آن گردد و شنوندگان به آن چنان نزدیک شوند که شایسـتگي مقـام عـالي    دیگران و لذت بردن و ستودن آن گردد و شنوندگان به آن چنان نزدیک شوند که شایسـتگي مقـام عـالي    
غان علم اسالمي اسـت.  غان علم اسالمي اسـت.  براساس  ایدة یادشده، ادب، عدالت و شناخت نظام هستي، ارمبراساس  ایدة یادشده، ادب، عدالت و شناخت نظام هستي، ارم« « آن را داشته باشند.آن را داشته باشند.

ادب، یعني انضباط ذهن و خاطر و روح؛ همچنين یعني تحصيل صفات و اخالق خوب توسط روح و عقـل  ادب، یعني انضباط ذهن و خاطر و روح؛ همچنين یعني تحصيل صفات و اخالق خوب توسط روح و عقـل  
و نيز انجام اعمال صحي  در برابر اعمال نادرست و راست در مقابـل دروغ و محفـوظ مانـد از رسـوایي و     و نيز انجام اعمال صحي  در برابر اعمال نادرست و راست در مقابـل دروغ و محفـوظ مانـد از رسـوایي و     

  ««ادیبني ربي و احسن تـادیبي ادیبني ربي و احسن تـادیبي »»فرمود: فرمود: خفت. نمونة کامل این حقيقت، وجود پيامبر بزرگوار اسالم است که خفت. نمونة کامل این حقيقت، وجود پيامبر بزرگوار اسالم است که 
انـداز عـدالت اسـت کـه بـه      انـداز عـدالت اسـت کـه بـه        ( ادب چشـم ( ادب چشـم 328328، ص ، ص 0202  ، ج، ج14641464و مجلسي، و مجلسي،   301301، ص، ص22  ، ج، ج14621462)نوری، )نوری، 
  مراتـب در نظـام هسـتي و شـناخت اسـت     مراتـب در نظـام هسـتي و شـناخت اسـت       یابد و آن شـناختن از سلسـله  یابد و آن شـناختن از سلسـله  گری حکمت انعکاس ميگری حکمت انعکاس مي  ميانجيميانجي

 (.(.148148-141141، صص، صص13141314)عطاس، )عطاس، 
کردن علـوم را  کردن علـوم را     عملي اسالمي عملي اسالمي  حقيقي است، الگویحقيقي است، الگوی  علومعلوم  منشأ منشأ   قرآنقرآن  العطاس، طبق این ایدة خود کهالعطاس، طبق این ایدة خود که  نقيب نقيب 

طـور عمـده بـا دو فـن     طـور عمـده بـا دو فـن       بر علم  تفسير است کـه بـه  بر علم  تفسير است کـه بـه    گرداندن دانش مبتنيگرداندن دانش مبتني  است. روش اسالمياست. روش اسالمي  نيز ارائه کردهنيز ارائه کرده
دهـي در مـورد   دهـي در مـورد   روند، تـوان بهـره  روند، تـوان بهـره  کار ميکار مي  بهبه  قرآنقرآنگيرد. این دو علم که در عرصة گيرد. این دو علم که در عرصة تفسير و تأویل صورت ميتفسير و تأویل صورت مي

به جهان هستي را نيز دارند. تفسير مربوط به آیات محکمات است. یعني چون این آیات مفاد به جهان هستي را نيز دارند. تفسير مربوط به آیات محکمات است. یعني چون این آیات مفاد علوم مربوط علوم مربوط 
زدن و زدن و   هـا جـایي بـرای گمـان    هـا جـایي بـرای گمـان      هـا پرداخـت و در آن  هـا پرداخـت و در آن    روشن و محکمي دارند، باید به قرائت و فهم عيني آنروشن و محکمي دارند، باید به قرائت و فهم عيني آن

يـت و  يـت و  یخـرج الحـي مـن الم   یخـرج الحـي مـن الم   »»(. اما در آیات متشابه، مانند آیة (. اما در آیات متشابه، مانند آیة 8080، ص، ص13141314)عطاس، )عطاس،   پردازی نيستپردازی نيست  قرینهقرینه
کـه درواقـع   کـه درواقـع     ( باید به تأویل یا همان تفسير پيشرفته پرداخت ( باید به تأویل یا همان تفسير پيشرفته پرداخت 1010و روم/و روم/  0101، )انعام/، )انعام/««یخرج الميت من الحيیخرج الميت من الحي

 مأمور کشف معاني رمزی و پنهان آیات است. مأمور کشف معاني رمزی و پنهان آیات است. 
کار گرفته شود و به همان شيوه کـه تفسـير و   کار گرفته شود و به همان شيوه کـه تفسـير و     ها باید در عرصة علوم مربوط به جهان نيز بهها باید در عرصة علوم مربوط به جهان نيز بههمين شيوههمين شيوه

یابـد، در کتـاب جهـان     یابـد، در کتـاب جهـان       رود و معناهایش در حدیث و سنت بازتاب مـي رود و معناهایش در حدیث و سنت بازتاب مـي کار ميکار مي  بهبه  قرآنقرآنتأویل در فهم معاني تأویل در فهم معاني 
هایي علمي  سرمشق گرفته از روش تفسير و تأویـل، تفسـير شـود. اشـياء جهـان      هایي علمي  سرمشق گرفته از روش تفسير و تأویـل، تفسـير شـود. اشـياء جهـان      طبيعت هم باید با روشطبيعت هم باید با روش
  قـرآن قـرآن هستند. در ایـن روش،  هستند. در ایـن روش،    قرآن کریمقرآن کریممند و بازتاب مند و بازتاب   نظامنظام  ها و نمادهایي از شبکهها و نمادهایي از شبکهتجربي، واژگان و نشانهتجربي، واژگان و نشانه

کند. براساس این ایـده،  کند. براساس این ایـده،  ترین مرجعي است که حقيقت را در جستارهای عقالني و تجربي ما تایيد ميترین مرجعي است که حقيقت را در جستارهای عقالني و تجربي ما تایيد ميليليعاعا
اند. برای فهم آیات آشکار اند. برای فهم آیات آشکار   های جهان آیاتي هستند که برخي روشن و آشکار و برخي پيچيده و مبهمهای جهان آیاتي هستند که برخي روشن و آشکار و برخي پيچيده و مبهمپدیدهپدیده

 ((0606-2020ص ص و صو ص  3030)همان، ص)همان، ص  باید از تفسير و برای فهم آیات مبهم، از تأویل استفاده کردباید از تفسير و برای فهم آیات مبهم، از تأویل استفاده کرد

 سيتأس -یبيتهذ ةينظر یشناسبيآس

هـایي بـه نظریـه علـم دینـي از دیـدگاه العطـاس وارد کردنـد.         هـایي بـه نظریـه علـم دینـي از دیـدگاه العطـاس وارد کردنـد.           ها و نقصها و نقص  برخي از پژوهشگران، چالشبرخي از پژوهشگران، چالش
هـا،  هـا،  های علمي  موجود در فرضـيه های علمي  موجود در فرضـيه   پارچگي نظریهپارچگي نظریه  گرفتن وحدت و یکگرفتن وحدت و یک  ترین آسيب در این نظریه، نادیدهترین آسيب در این نظریه، نادیده  مهممهم
هـای علمـي کـه بـا     هـای علمـي کـه بـا     به این وحدت و کاستن اجزایي از نظریـه به این وحدت و کاستن اجزایي از نظریـه های علوم است. عدم توجه های علوم است. عدم توجه ها و یافتهها و یافته  روشروش

عنـوان مایـد یـا    عنـوان مایـد یـا      ها که از متون اسالمي استخراج شـده و بـه  ها که از متون اسالمي استخراج شـده و بـه    اسالم سازگار نيست و افزودن مواردی به آناسالم سازگار نيست و افزودن مواردی به آن
 شود:شود:ها اشاره ميها اشاره مي  آورد که به آنآورد که به آن  دنبال ميدنبال مي  شود، چند مشکل را بهشود، چند مشکل را بهها در نظر گرفته ميها در نظر گرفته مي  مکمل آنمکمل آن
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هـا را  هـا را    های فلسفي، فرهنگـي و فکـری معينـي تکيـه دارنـد و تـأثير آن      های فلسفي، فرهنگـي و فکـری معينـي تکيـه دارنـد و تـأثير آن      فرضفرضهای علمي بر پيشهای علمي بر پيشنظریهنظریه
هـا و  هـا و  کنند. دست بردن بـه تهـذیب و تصـفية پيکـرة نظریـه     کنند. دست بردن بـه تهـذیب و تصـفية پيکـرة نظریـه     های مختلف خود آشکار ميهای مختلف خود آشکار مي  نحوی در اندامنحوی در اندام  بهبه

د کـه آیـا   د کـه آیـا   ها ممکن است بدون توجـه بـه ایـن امـر انجـام شـو      ها ممکن است بدون توجـه بـه ایـن امـر انجـام شـو        افزودن عناصری از اندیشة اسالمي به آنافزودن عناصری از اندیشة اسالمي به آن
خـواني دارد. درنتيجـه، حاصـل تهـذیب و     خـواني دارد. درنتيجـه، حاصـل تهـذیب و     ای معين همای معين همهای اندیشة اسالمي با مباني و مبادی نظریههای اندیشة اسالمي با مباني و مبادی نظریه  بنيانبنيان

انـد.  انـد.  هم الصاق شدههم الصاق شده  ساز معرفتي، بهساز معرفتي، بههای ناهمهای ناهمآوری باشد که در آن، پارهآوری باشد که در آن، پارهتکميل ممکن است معجون شگفتتکميل ممکن است معجون شگفت
هـای  هـای  های علمي رقيب، نه ميـان نظریـه  های علمي رقيب، نه ميـان نظریـه  البته ميان نظریهالبته ميان نظریه-ها در تاریخ معاصر علوم انساني ها در تاریخ معاصر علوم انساني گونه تالشگونه تالش  ایناین

آید، بـا شکسـت   آید، بـا شکسـت   بار ميبار مي  هایي که بههایي که به  سازیسازی  دليل عدم توجه به همين ناهمدليل عدم توجه به همين ناهم  صورت پذیرفته و بهصورت پذیرفته و به  -علمي و دینعلمي و دین
ای از ایـن  ای از ایـن  شـود. نمونـه  شـود. نمونـه  یاد مـي یاد مـي « « گلچين کنندهگلچين کننده»»عنوان رویکردهای عنوان رویکردهای   ها بهها به  اکنون از آناکنون از آناست. هماست. هم  رو شدهرو شدهروبهروبه
 العطاس مالحظه کرد.العطاس مالحظه کرد.  هایهایتوان در دیدگاهتوان در دیدگاهسازی را ميسازی را ميناهمناهم

 شناسـي رایـن در علـوم معاصـر، متفـاوت      شناسـي رایـن در علـوم معاصـر، متفـاوت        شناسي اسالمي بـا معرفـت  شناسي اسالمي بـا معرفـت    وی بر این نظر است که معرفتوی بر این نظر است که معرفت  
 منزلـة  منزلـة    گراست و بنـابراین در معيـار صـدق، مطابقـت بـا واقعيـت را بـه       گراست و بنـابراین در معيـار صـدق، مطابقـت بـا واقعيـت را بـه         راین، واقعيتراین، واقعيت    شناسيشناسي  است. معرفتاست. معرفت

 گراسـت و مطابقـت بـا    گراسـت و مطابقـت بـا    ، حقيقـت ، حقيقـت شناسـي اسـالمي  شناسـي اسـالمي    کـه معرفـت  کـه معرفـت    گيرد؛ در حاليگيرد؛ در حاليمعيار درستي علم درنظر ميمعيار درستي علم درنظر مي
هـایي  هـایي  آورد، چنين است: نخست این که، گـزاره آورد، چنين است: نخست این که، گـزاره داند. دو دليلي که وی برای این مدعا ميداند. دو دليلي که وی برای این مدعا مي  واقع را کافي نميواقع را کافي نمي

 ممکن است با واقعيت منطبق باشند، ولي با تفسير درست یا حقيقي پدیده مـورد نظـر هماهنـگ نباشـند.     ممکن است با واقعيت منطبق باشند، ولي با تفسير درست یا حقيقي پدیده مـورد نظـر هماهنـگ نباشـند.     
سي ژنتيک در مورد انسان، هر چند مطابق با واقـع باشـند،   سي ژنتيک در مورد انسان، هر چند مطابق با واقـع باشـند،   های مهندهای مهندکند که یافتهکند که یافتهاز این رو، وی اظهار مياز این رو، وی اظهار مي

اند؛ زیرا با تفسير حقيقي انسان، به نحوی که در اسالم مطرح شده اسـت، هماهنـگ نيسـت. دليـل     اند؛ زیرا با تفسير حقيقي انسان، به نحوی که در اسالم مطرح شده اسـت، هماهنـگ نيسـت. دليـل     کاذبکاذب
  شـمار رود شـمار رود   شـده بـه  شـده بـه  دوم، این که، واقعيت ممکن است مصنوع دست بشـر باشـد، و واقعيتـي فاسـد و تبـاه     دوم، این که، واقعيت ممکن است مصنوع دست بشـر باشـد، و واقعيتـي فاسـد و تبـاه     

 (.(.2424، ص، ص13141314)عطاس، )عطاس، 
شده و چنين ادعاهای غيرقابل قبـولي را فـراهم آورده، دو معنـای متفـاوت     شده و چنين ادعاهای غيرقابل قبـولي را فـراهم آورده، دو معنـای متفـاوت         این سخنان خلطاین سخنان خلطآن چه در آن چه در 

 شـناختي  شـناختي  لحـاظ معنـای هسـتي   لحـاظ معنـای هسـتي     شـناختي آن اسـت. بـه   شـناختي آن اسـت. بـه   شـناختي و هسـتي  شـناختي و هسـتي  حقيقت، یعنـي معـاني معرفـت   حقيقت، یعنـي معـاني معرفـت   
 حقيقت، ممکن است یک وضع موجود یا واقعيت موجود، بـه دور از حقيقـت و بنـابراین باطـل باشـد، امـا       حقيقت، ممکن است یک وضع موجود یا واقعيت موجود، بـه دور از حقيقـت و بنـابراین باطـل باشـد، امـا       

 ای درسـت و دارای حقيقـت دربـارة    ای درسـت و دارای حقيقـت دربـارة    شـناختي، گـزاره  شـناختي، گـزاره  ، مانع از آن نيست که بتوان، به لحاظ معرفت، مانع از آن نيست که بتوان، به لحاظ معرفتاین امراین امر
 آن وضع موجود بيان کرد. برای مثال، اگر کسي پيامبری را به قتل برسـاند، عمـل او شـنيع، باطـل و بـه      آن وضع موجود بيان کرد. برای مثال، اگر کسي پيامبری را به قتل برسـاند، عمـل او شـنيع، باطـل و بـه      

ای ای کـه گـزاره  کـه گـزاره  شناختي حقيقت مورد نظر است، امـا هنگـامي   شناختي حقيقت مورد نظر است، امـا هنگـامي   دور از حقيقت است، در این جا، معنای هستيدور از حقيقت است، در این جا، معنای هستي
 ، ، ««فـالن کسـي، پيـامبر خـدا را کشـته اسـت      فـالن کسـي، پيـامبر خـدا را کشـته اسـت      »»کنيم، به این مضمون کـه  کنيم، به این مضمون کـه  ناظر به این واقعيت را بيان ميناظر به این واقعيت را بيان مي

، ، 13281328شناختي، دارای حقيقت است، زیرا منطبـق بـر واقعيـت اسـت )بـاقری،      شناختي، دارای حقيقت است، زیرا منطبـق بـر واقعيـت اسـت )بـاقری،      این گزاره، به لحاظ معرفتاین گزاره، به لحاظ معرفت
 (.(.844844-843843صصصص

نکته بوده است به گفتة منتقـد العطـاس:   نکته بوده است به گفتة منتقـد العطـاس:     این اشکال بر العطاس وارد نيست؛ برای اینکه وی متوجه ایناین اشکال بر العطاس وارد نيست؛ برای اینکه وی متوجه این
دهـد. بـر پایـة ایـن     دهـد. بـر پایـة ایـن     پيشنهاد ميپيشنهاد مي  ((Truth))  با توجه به همين تعبير علم راستين، وی معياری برای صدقبا توجه به همين تعبير علم راستين، وی معياری برای صدق»»

معيار، صرف مطابقت با واقع، با نظر به شواهد تجربي، معيار حقيقت نيست، بلکه باید امور واقـع و شـواهد   معيار، صرف مطابقت با واقع، با نظر به شواهد تجربي، معيار حقيقت نيست، بلکه باید امور واقـع و شـواهد   
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ر رمزی جهان قرار گيرند و به سخن  دیگر، با حقيقت نهایي و نهـاني  ر رمزی جهان قرار گيرند و به سخن  دیگر، با حقيقت نهایي و نهـاني  ها در قالب تفسيها در قالب تفسي  تجربي مربوط به آنتجربي مربوط به آن
ای از حقایق مـرتبط بـا یکـدیگر کـه روح     ای از حقایق مـرتبط بـا یکـدیگر کـه روح     پارچهپارچهبا نظام یکبا نظام یک»»امر مورد مطالعه هماهنگ باشند و درنهایت، امر مورد مطالعه هماهنگ باشند و درنهایت، 

 ((830830)همان، ص)همان، ص« « کند، متالئم باشند.کند، متالئم باشند.درکشان ميدرکشان مي
بـر شـواهد   بـر شـواهد     است مالک صدق، عالوهاست مالک صدق، عالوه  صراحت نگفته است، ولي معتقدصراحت نگفته است، ولي معتقد  العطاس بهالعطاس به    بنابراین، هرچند نقيببنابراین، هرچند نقيب

ای را مطـابق واقـع دانسـت کـه     ای را مطـابق واقـع دانسـت کـه     تـوان نظریـه  تـوان نظریـه  مطابقت با واقع، تالئم با سایر نظریات است. هنگـامي مـي  مطابقت با واقع، تالئم با سایر نظریات است. هنگـامي مـي  
بيني و سایر نظریات ما سازگار باشد. پس العطاس صـرفاً نظـر بـه    بيني و سایر نظریات ما سازگار باشد. پس العطاس صـرفاً نظـر بـه    بر تأیيد با شواهد تجربي، با جهانبر تأیيد با شواهد تجربي، با جهان  عالوهعالوه
های علوم جدید بایـد بـا یکـدیگر و    های علوم جدید بایـد بـا یکـدیگر و    دارد و دقت دارد که گزارهدارد و دقت دارد که گزارههای علوم موجود نهای علوم موجود نجایي عناصر و گزارهجایي عناصر و گزاره  جابهجابه

 شوند، سازگار و متالئم باشند.شوند، سازگار و متالئم باشند.نيز با عناصر اصلي که از علوم اسالمي گرفته مينيز با عناصر اصلي که از علوم اسالمي گرفته مي
 اما راجع به خلط دو معنای حقيقت نيز بایـد گفـت: العطـاس ميـان ایـن دو معنـا، خلـط نکـرده اسـت؛          اما راجع به خلط دو معنای حقيقت نيز بایـد گفـت: العطـاس ميـان ایـن دو معنـا، خلـط نکـرده اسـت؛          

اگـر شـواهد تجربـي،    اگـر شـواهد تجربـي،    »»گویـد  گویـد  اساس است که مـي اساس است که مـي   ر همينر همينشناختي است و بشناختي است و بزیرا بحث وی در حوزة معرفتزیرا بحث وی در حوزة معرفت
ای، گرچـه  ای، گرچـه  بيني اسـالمي در تعـارض بـود، چنـين نظریـه     بيني اسـالمي در تعـارض بـود، چنـين نظریـه       ای را تأیيد نمودند، ولي آن نظریه با جهانای را تأیيد نمودند، ولي آن نظریه با جهاننظریهنظریه

شناسـي دینـي حقيقـت نـدارد و درسـت      شناسـي دینـي حقيقـت نـدارد و درسـت        شناسي تجربي حقيقت دارد، ولي به لحاظ معرفتشناسي تجربي حقيقت دارد، ولي به لحاظ معرفت  لحاظ معرفتلحاظ معرفت  بهبه
گـویيم درسـت و حقيقـت    گـویيم درسـت و حقيقـت    کرد که وقتـي مـي  کرد که وقتـي مـي  مطلب را هم اضافه ميمطلب را هم اضافه ميالبته خوب بود العطاس این البته خوب بود العطاس این «. «. نيستنيست

جانبـه بـه   جانبـه بـه   متعال، علم جامع و همهمتعال، علم جامع و همه  نيست، به این معناست که چون دین، کالم خداوند متعال است و خداینيست، به این معناست که چون دین، کالم خداوند متعال است و خدای
شناسد. شناخت مـا، جزءنگرانـه اسـت و کـل     شناسد. شناخت مـا، جزءنگرانـه اسـت و کـل       ها، عالم و آدم را ميها، عالم و آدم را مي  انسان و جهان دارد، بهتر از همة انسانانسان و جهان دارد، بهتر از همة انسان

رو ممکـن اسـت بـا یـک سـری شـواهد، بخشـي از وجـود انسـان را          رو ممکـن اسـت بـا یـک سـری شـواهد، بخشـي از وجـود انسـان را            شناسيم، از اینشناسيم، از اینييهستي انسان را نمهستي انسان را نم
گونه نباشد. پس نگاه ما از آنجا که جزءنگرانـه اسـت،   گونه نباشد. پس نگاه ما از آنجا که جزءنگرانـه اسـت،     نگرانه است، ایننگرانه است، اینبشناسيم، ولي در نگاه دین که کلبشناسيم، ولي در نگاه دین که کل

 رو اسـت کـه وقتـي جـزء را در     رو اسـت کـه وقتـي جـزء را در       نگرانه اسـت، حقيقـت اسـت. از ایـن    نگرانه اسـت، حقيقـت اسـت. از ایـن    حقيقت نيست، ولي نگاه دین که کلحقيقت نيست، ولي نگاه دین که کل
تنهـایي بنگـریم، تفـاوت داشـته     تنهـایي بنگـریم، تفـاوت داشـته       نگریم، نظرمان در باب آن نسبت به وقتي کـه آن را بـه  نگریم، نظرمان در باب آن نسبت به وقتي کـه آن را بـه  موعه ميموعه ميکل مجکل مج

ای کـه  ای کـه  دست آمده است، حقيقت است؛ ولي گزارهدست آمده است، حقيقت است؛ ولي گزاره  نگرانه بهنگرانه بهباشند. پس گزارة دیني از آنجایي که با ابزار کلباشند. پس گزارة دیني از آنجایي که با ابزار کل
رو، العطـاس  رو، العطـاس    از ایـن از ایـن   با ابزار جزءنگرانه به دست آمده و با آن گزارة دیني در تعارض است، حقيقـت نيسـت.  با ابزار جزءنگرانه به دست آمده و با آن گزارة دیني در تعارض است، حقيقـت نيسـت.  

 دست آوردید که با گزارة دینـي در تعـارض بـود، بایـد بدانيـد      دست آوردید که با گزارة دینـي در تعـارض بـود، بایـد بدانيـد        ای بهای بهاگر با شواهد تجربي، نظریهاگر با شواهد تجربي، نظریه»»گوید: گوید: ميمي
هـای  هـای  گفتـه بـر العطـاس وارد نيسـت، هرچنـد او بحـث      گفتـه بـر العطـاس وارد نيسـت، هرچنـد او بحـث        پس اشکال پيشپس اشکال پيش«. «. که جایي اشتباه رخ داده استکه جایي اشتباه رخ داده است

ه الزمـة دیـدگاه العطـاس، پدیـد آوردن     ه الزمـة دیـدگاه العطـاس، پدیـد آوردن     شناختي را منق  ننموده است. پس در مجموع باید گفت کشناختي را منق  ننموده است. پس در مجموع باید گفت کمعرفتمعرفت
 ساز نيست.ساز نيست.های ناهمهای ناهممجموعهمجموعه

 زيآمتکلف قيتطب. 1

آميز آیات و روایات بر دیدگاه یـا نظریـة علمـي اسـت. مقصـود از تطبيـق       آميز آیات و روایات بر دیدگاه یـا نظریـة علمـي اسـت. مقصـود از تطبيـق       دومين اشکال، تطبيق تکلفدومين اشکال، تطبيق تکلف
  ای مالحظـه ای مالحظـه   که برای مطابق دانستن یک آیه یا روایت با مطلب موجهي که در نظریـه که برای مطابق دانستن یک آیه یا روایت با مطلب موجهي که در نظریـه   آميز این استآميز این استتکلفتکلف

ای از ایـن  ای از ایـن  شود. نمونهشود. نمونه  هایي به آیه یا روایت مورد نظر حمل شود که از آن مستفاد نميهایي به آیه یا روایت مورد نظر حمل شود که از آن مستفاد نمي  شده، معنا و برداشتشده، معنا و برداشت
 هـا و  هـا و    بنـدی اطالعـات پراکنـده، تنظـيم و تجزیـه و تحليـل آن      بنـدی اطالعـات پراکنـده، تنظـيم و تجزیـه و تحليـل آن      معنـای جمـع  معنـای جمـع    بهبه« « تئوریتئوری»»مورد این است: مورد این است: 

 ش مـورد اسـتفاده   ش مـورد اسـتفاده   وبـي وبـي هـای مـورد مطالعـه اسـت و در همـة علـوم کـم       هـای مـورد مطالعـه اسـت و در همـة علـوم کـم       حدس در مورد روابط ميان پدیدهحدس در مورد روابط ميان پدیده
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 هـا را  هـا را  یـابي بـه تئـوری از راه تفکـر و عمـق بخشـيدن بـه داده       یـابي بـه تئـوری از راه تفکـر و عمـق بخشـيدن بـه داده         گيرد. از بعضي از روایات نيز دستگيرد. از بعضي از روایات نيز دست  قرار ميقرار مي
 ( روایــت مــوردنظر ایــن اســت: ( روایــت مــوردنظر ایــن اســت: 116116-140140، صــص ، صــص 13141314شناســي رشــد، شناســي رشــد،   )روان)روان  تــوان اســتنباط نمــودتــوان اســتنباط نمــودمــيمــي
(. هـر کـس در آن   (. هـر کـس در آن   1111، ص، ص11300300)آمـدی،  )آمـدی،    ««یکن یعلمیکن یعلممن أکثر الفکر في ما یعلم أتقن علمه و فهم ما لممن أکثر الفکر في ما یعلم أتقن علمه و فهم ما لم»»

 فهمـد.  فهمـد.    توانسـت بفهمـد، مـي   توانسـت بفهمـد، مـي   سازد و آن چـه را نمـي  سازد و آن چـه را نمـي  داند، بسيار بيندیشد، دانستة خود را استوار ميداند، بسيار بيندیشد، دانستة خود را استوار مي  چه ميچه مي
گـر  گـر  آید؛ این روایت بيـان آید؛ این روایت بيـان دست نميدست نمي  اما روشن است که از این روایت، چيزی در باب نقش تئوری در علم بهاما روشن است که از این روایت، چيزی در باب نقش تئوری در علم به

تـر دسـت   تـر دسـت   یشه کند، از آگاهي سطحي به آگاهي عميـق یشه کند، از آگاهي سطحي به آگاهي عميـق داند، بسيار اندداند، بسيار اندآن است که اگر کسي در آن چه ميآن است که اگر کسي در آن چه مي
توانـد بفهمـد. تئـوری و نقـش آن در     توانـد بفهمـد. تئـوری و نقـش آن در       فهيمد، مـي فهيمد، مـي   یابد و برخي از امور را که در اثر دانستن سطحي نميیابد و برخي از امور را که در اثر دانستن سطحي نميميمي

علم، با توجه به گسترة این تأثير، جز با تکلف فراوان، آن هم پس از آن که نقـش تئـوری را در تحـوالت    علم، با توجه به گسترة این تأثير، جز با تکلف فراوان، آن هم پس از آن که نقـش تئـوری را در تحـوالت    
آید. این تکلف، برای مثـال، چنـين اسـت کـه:     آید. این تکلف، برای مثـال، چنـين اسـت کـه:     دست نميدست نمي  روایت اشاره شده، بهروایت اشاره شده، به  اخير علم دریافته باشيم، ازاخير علم دریافته باشيم، از

روایـت، در برگيرنـدة ایـن معناسـت کـه بـا       روایـت، در برگيرنـدة ایـن معناسـت کـه بـا       « « فهمد.فهمد.توانست بفهمد، ميتوانست بفهمد، ميآن چه را نميآن چه را نمي»»کسي بگوید تعبير کسي بگوید تعبير 
را بـا چـه   را بـا چـه   « « فهميـدن فهميـدن »»های جدید دست زد. اما واژة مـبهم  های جدید دست زد. اما واژة مـبهم  بينيبينيها یا پيشها یا پيشتوان به تبيينتوان به تبيينداشتن تئوری، ميداشتن تئوری، مي

بينـي  بينـي  های خاصي دانست که یـک تئـوری در تبيـين و پـيش    های خاصي دانست که یـک تئـوری در تبيـين و پـيش      توان حاکي از مکانيسمتوان حاکي از مکانيسمن از استنباط مين از استنباط ميميزاميزا
 ((841841-840840، صص ، صص 13281328آورد؟ )باقری، آورد؟ )باقری،   ها فراهم ميها فراهم ميپدیدهپدیده

هـای  هـای  تـوان متـون دینـي را بـر نظریـه     تـوان متـون دینـي را بـر نظریـه     راحتي نميراحتي نمي  اصل ادعای پيشگفته، بحث مهمي است. بنابراین، بهاصل ادعای پيشگفته، بحث مهمي است. بنابراین، به
سـيد  سـيد  ""، ، ""کـواکبي کـواکبي ""ي بـر متـون دینـي در دورة گذشـته توسـط      ي بـر متـون دینـي در دورة گذشـته توسـط      های علمهای علمعلمي تطبيق کرد. تطبيق نظریهعلمي تطبيق کرد. تطبيق نظریه

دنبال نداشـت. فهـم درسـت آیـات و روایـات،      دنبال نداشـت. فهـم درسـت آیـات و روایـات،        و غيره انجام گرفت و نتيجة مطلوبي بهو غيره انجام گرفت و نتيجة مطلوبي به  ""بازرگانبازرگان""، ، ""قطبقطب
منـدی از مـتن دینـي    منـدی از مـتن دینـي      مبتني بر متدولوژی معيني است. اگر بر اساس  منطق فهم دین، به برداشت ضـابطه مبتني بر متدولوژی معيني است. اگر بر اساس  منطق فهم دین، به برداشت ضـابطه 

گونـه  گونـه    زگاری فهم مضبوط از دین با نظریـة علمـي کشـف شـد، ایـن     زگاری فهم مضبوط از دین با نظریـة علمـي کشـف شـد، ایـن     دست یافتيم و سپس هماهنگي و سادست یافتيم و سپس هماهنگي و سا
های علمي بر متـون دینـي اسـت،    های علمي بر متـون دینـي اسـت،      آن چه اشکال دارد، تحميل نظریهآن چه اشکال دارد، تحميل نظریهتطبيق، اشکالي نخواهد داشت. پس تطبيق، اشکالي نخواهد داشت. پس 

 های علمي اشکالي ندارد.های علمي اشکالي ندارد.  مند متون دیني با نظریهمند متون دیني با نظریه  شده ميان فهم ضابطهشده ميان فهم ضابطه  ولي هماهنگي حاصلولي هماهنگي حاصل

 کاذب یازينی. احساس ب9

گر در این رویکرد آن است که مطالـب مجملـي از متـون دینـي در کنـار مباحـث دقيـق و        گر در این رویکرد آن است که مطالـب مجملـي از متـون دینـي در کنـار مباحـث دقيـق و        دشواری دیدشواری دی
آورنـد کـه   آورنـد کـه   نيازی کاذب را در مـا پدیـد مـي   نيازی کاذب را در مـا پدیـد مـي   گيرند و این احساس بيگيرند و این احساس بيهای علمي قرار ميهای علمي قرار ميیافته نظریهیافته نظریه  تفصيلتفصيل

  نـاميم کـه سـخنان   نـاميم کـه سـخنان   نيازی کاذب مـي نيازی کاذب مـي رو، بيرو، بي  اسالم نيز در این باب سخني گفته است. این احساس را از آناسالم نيز در این باب سخني گفته است. این احساس را از آن
یـافتن بـه آن   یـافتن بـه آن     ای بينجامند که علوم در پي دسـت ای بينجامند که علوم در پي دسـت یافتهیافتهتوانند به آگاهي دقيق و تفصيلتوانند به آگاهي دقيق و تفصيلکوتاه و مجمل، نميکوتاه و مجمل، نمي

نشانند که متون دیني نيز در باب آن سـخن  نشانند که متون دیني نيز در باب آن سـخن  هستند؛ در عين حال، دغدغه ذهني ما را در این مورد فرو ميهستند؛ در عين حال، دغدغه ذهني ما را در این مورد فرو مي
 ((842842-841841)همان، صص)همان، صص  انداندگفتهگفته

هـای علمـي را از   هـای علمـي را از   توان پاسخ تمامي پرسـش توان پاسخ تمامي پرسـش کرد که ميکرد که ميمحتوای این اشکال، درست است و نباید گمان محتوای این اشکال، درست است و نباید گمان 
ای علمـي از متنـي دینـي اسـتنباط شـد،      ای علمـي از متنـي دینـي اسـتنباط شـد،      آیات و روایات به دست آورد، ولي اگر با منطق فهم دین، نظریهآیات و روایات به دست آورد، ولي اگر با منطق فهم دین، نظریه
عقيده است. بنابراین، این سخن درسـت را  عقيده است. بنابراین، این سخن درسـت را    نسبت دادن آن به دین الهي، مانعي ندارد. العطاس نيز بر هميننسبت دادن آن به دین الهي، مانعي ندارد. العطاس نيز بر همين

که وقتي نظریـة علمـي از مـتن دینـي     که وقتي نظریـة علمـي از مـتن دینـي       بر وی وارد ساخت. مطلب مهم این استبر وی وارد ساخت. مطلب مهم این استعنوان اشکال عنوان اشکال   توان بهتوان به  نمينمي
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تواند با روش تجربي به مرحلـه تأیيـد   تواند با روش تجربي به مرحلـه تأیيـد     استنباط و استخراج شد، گرچه حجيت شرعي و عقلي دارد، ولي مياستنباط و استخراج شد، گرچه حجيت شرعي و عقلي دارد، ولي مي
، ، هویـتِ علـم دینـي   هویـتِ علـم دینـي   االذهاني پيدا کند. منتقد محترم نيـز در کتـاب   االذهاني پيدا کند. منتقد محترم نيـز در کتـاب     برسد و عقالنيت جمعي و پذیرش بينبرسد و عقالنيت جمعي و پذیرش بين

 را طي کرده است.را طي کرده است.  راهراه    همينهمين

 اسالم وهن. 1

انجامـد کـه   انجامـد کـه     رویکرد تهذیب و تکميل علوم موجود، به سبک معيني از تنظيم محتواهای آموزشي نيز ميرویکرد تهذیب و تکميل علوم موجود، به سبک معيني از تنظيم محتواهای آموزشي نيز مي
آیند. ایـن  آیند. ایـن  های علمي و مضامين برگرفته از آیات و روایات، در کنار هم ميهای علمي و مضامين برگرفته از آیات و روایات، در کنار هم ميدر آن، مطالب مختلفي از نظریهدر آن، مطالب مختلفي از نظریه

مایه وانمود کـردن دیـن و متـون دینـي     مایه وانمود کـردن دیـن و متـون دینـي     انة پيشين، به کمانة پيشين، به کمگگسبک از تنظيم محتوا، با نظر به مشکالت سهسبک از تنظيم محتوا، با نظر به مشکالت سه
آورد که متون دیني به اشاراتي کوتاه و مجمل بسـنده  آورد که متون دیني به اشاراتي کوتاه و مجمل بسـنده  شود؛ زیرا این تصور را در خواننده پدید ميشود؛ زیرا این تصور را در خواننده پدید ميمنجر ميمنجر مي

های علمي، در همان زمينه، مطالب و مباحث دقيق و فراوانـي را  های علمي، در همان زمينه، مطالب و مباحث دقيق و فراوانـي را    اند، در حالي که دانشمندان و نظریهاند، در حالي که دانشمندان و نظریهکردهکرده
 (.(.842842)همان، ص)همان، ص  دددهندهن  به دست ميبه دست مي

دست آورد، گرفتـار چنـين   دست آورد، گرفتـار چنـين     های دقيق علمي را از آیات و روایات بههای دقيق علمي را از آیات و روایات به  اگر کسي بخواهد همة علوم و نظریهاگر کسي بخواهد همة علوم و نظریه
گاه معتقد به این نبود کـه  گاه معتقد به این نبود کـه    اشکالي خواهد گردید، ولي این مطلب، ربطي به دیدگاه العطاس ندارد. وی هيچاشکالي خواهد گردید، ولي این مطلب، ربطي به دیدگاه العطاس ندارد. وی هيچ

را کشف کرد. او برای آیـات، شـأن محـوری    را کشف کرد. او برای آیـات، شـأن محـوری      های علوم انسانيهای علوم انساني  توان همه گزارهتوان همه گزاره  با کمک آیات و روایات ميبا کمک آیات و روایات مي
های سازمان یافتة انسان در کشـف معلومـات و دسـتاوردهای علـوم، در جهـت      های سازمان یافتة انسان در کشـف معلومـات و دسـتاوردهای علـوم، در جهـت        اعتقاد دارد که باید فعاليتاعتقاد دارد که باید فعاليت

 تبعيت از همان محور و هستة مرکزی شناخت پيش روند.تبعيت از همان محور و هستة مرکزی شناخت پيش روند.

 هافرضشيپ نوع در ابهام. 1

های معقول و قابل دفاع در حـوزةعلم دینـي   های معقول و قابل دفاع در حـوزةعلم دینـي     نگارنده بر این باور است که نظریة العطاس، یکي از نظریهنگارنده بر این باور است که نظریة العطاس، یکي از نظریه
العطاس به دنبال جـایگزین  العطاس به دنبال جـایگزین    شود. نقيبشود. نقيب  اختصار عرض مياختصار عرض مي  های متعددی است که بههای متعددی است که به  است ولي گرفتار کاستياست ولي گرفتار کاستي
های برآمده از فرهنگ و تمدن غرب اسـت. وی  های برآمده از فرهنگ و تمدن غرب اسـت. وی  فرضفرضجای عناصر و پيشجای عناصر و پيش  اسالمي بهاسالمي به  نمودن عناصر کليدینمودن عناصر کليدی
های معلّل های معلّل   فرضفرض  فرضي هستند؟ آیا پيشفرضي هستند؟ آیا پيش  چه نوع پيشچه نوع پيش  گفته،گفته،  های پيشهای پيشفرضفرضکه پيشکه پيش    مشخص نکرده استمشخص نکرده است

ها، نقـش علّـي در پيـدایش علـوم دارنـد، ولـي       ها، نقـش علّـي در پيـدایش علـوم دارنـد، ولـي       فرضفرضاند. گاهي این پيشاند. گاهي این پيش  های مدلّلهای مدلّلفرضفرضاند، یا پيشاند، یا پيشعلومعلوم
عالم، متغير است و هر متغيری، حادث است پس عـالم،  عالم، متغير است و هر متغيری، حادث است پس عـالم،  »»گاهي نقش دليلي دارند. برای مثال در استدالل گاهي نقش دليلي دارند. برای مثال در استدالل 

نقش عليتِ دليلي برای نتيجه دارند. ولـي وقتـي کسـي از پریـدن یـک      نقش عليتِ دليلي برای نتيجه دارند. ولـي وقتـي کسـي از پریـدن یـک      مقدمات استدالل، مقدمات استدالل، « « حادث است.حادث است.
کند، پریدن گنجشک، نقش عليتِ غيردليلي برای پيـدایش آن گـزاره   کند، پریدن گنجشک، نقش عليتِ غيردليلي برای پيـدایش آن گـزاره   ای پيدا ميای پيدا ميگنجشک، یقين به گزارهگنجشک، یقين به گزاره

اند یا اند یا دارد. باید اول تکليف این مسأله را مشخص کرد که این عناصر کليدی و اساسي علوم، عناصر عليتيدارد. باید اول تکليف این مسأله را مشخص کرد که این عناصر کليدی و اساسي علوم، عناصر عليتي
ها، عناصر علّي باشند، ممکن است با تغيير علت، تغييـری در نظریـة معلـول    ها، عناصر علّي باشند، ممکن است با تغيير علت، تغييـری در نظریـة معلـول      فرضفرض  اگر پيشاگر پيش  عناصر دليلي؟عناصر دليلي؟

که نقش دليلي یا عليتي عناصر کليدی در نظریـة ایشـان   که نقش دليلي یا عليتي عناصر کليدی در نظریـة ایشـان     پدید نياید. مالحظة نگارنده بر العطاس این استپدید نياید. مالحظة نگارنده بر العطاس این است
 تبيين نشده است. تبيين نشده است. 
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 یشناسروش ارائةدر  ی. کاست6

شناسي معيني برای طـي ایـن فرآینـد    شناسي معيني برای طـي ایـن فرآینـد    این است که وی روشاین است که وی روشمالحظة دیگر نگارنده بر دیدگاه العطاس مالحظة دیگر نگارنده بر دیدگاه العطاس 
گردند و چگونه عناصـر اصـلي   گردند و چگونه عناصـر اصـلي     است. چگونه عناصر کليدی اسالمي از متون دیني استخراج مياست. چگونه عناصر کليدی اسالمي از متون دیني استخراج مي  ارائه نکردهارائه نکرده

های معتقد به علم دیني، نداشتن یـک  های معتقد به علم دیني، نداشتن یـک  بر علوم طبيعي و انساني تأثيرگذارند؟ مشکل اساسي تمامي دیدگاهبر علوم طبيعي و انساني تأثيرگذارند؟ مشکل اساسي تمامي دیدگاه
 یب یا توليد علوم کاربردی، طبيعي و انساني دیني است.یب یا توليد علوم کاربردی، طبيعي و انساني دیني است.متدولوژی استنباط یا تهذمتدولوژی استنباط یا تهذ

 بيتهذ یناکارآمد. 7

دهد کـه  دهد کـه    توليدی با واقعيت خارجي علوم هماهنگ نيست. تاریخ و فلسفة علم نشان ميتوليدی با واقعيت خارجي علوم هماهنگ نيست. تاریخ و فلسفة علم نشان مي-دیدگاه تهذیبيدیدگاه تهذیبي
و به راحتي قابليت حذف و جایگزیني نيستند. مجموعـه  و به راحتي قابليت حذف و جایگزیني نيستند. مجموعـه    هایي از هم بریدههایي از هم بریدههای درون یک علم، گزارههای درون یک علم، گزارهگزارهگزاره
اند که اگر یک گزاره به ویژه گزاره مرکـزی را  اند که اگر یک گزاره به ویژه گزاره مرکـزی را    ای در هم تنيدهای در هم تنيده  های یک علم یا نظریة علمي به گونههای یک علم یا نظریة علمي به گونهرهرهگزاگزا

ماند که سـتون اصـلي   ماند که سـتون اصـلي   خورد، مثل ساختماني ميخورد، مثل ساختماني مي  از درون علم بيرون آورده شود، شيرازة آن علم به هم مياز درون علم بيرون آورده شود، شيرازة آن علم به هم مي
ت. نظریـة تکامـل در   ت. نظریـة تکامـل در   های جنسـي اسـ  های جنسـي اسـ  و مبنای تئوریک او، عقدهو مبنای تئوریک او، عقده« « نظریة فرویدنظریة فروید»»آن برداشته شود. اساس آن برداشته شود. اساس 

های دیني تعـارض ظـاهری پيـدا    های دیني تعـارض ظـاهری پيـدا    نه در یک گزاره که در کل نظامش با گزارهنه در یک گزاره که در کل نظامش با گزاره« « شناسي داروینستيشناسي داروینستي  زیستزیست»»
هـای  هـای  خصـوص گـزاره  خصـوص گـزاره    بـه بـه –ای هستند که حذف یک گـزاره  ای هستند که حذف یک گـزاره    کند. پس علوم بشری، اجزای در هم تنيدهکند. پس علوم بشری، اجزای در هم تنيده  ميمي

ای از ای از   که حذف و جایگزیني پارهکه حذف و جایگزیني پاره  شود. نگارنده بر این باور استشود. نگارنده بر این باور است  ها، موجب نابودی دانش ميها، موجب نابودی دانش مي  از آناز آن  -مرکزیمرکزی
بخـش  بخـش    ها و علـوم بشـری، نتيجـه   ها و علـوم بشـری، نتيجـه     سازی دانشگاهسازی دانشگاه  عنوان پيشنهاد عملياتي برای اسالميعنوان پيشنهاد عملياتي برای اسالمي  های علمي، بههای علمي، به  گزارهگزاره

 عنوان ضابطة معرفتي تضميني ندارد.عنوان ضابطة معرفتي تضميني ندارد.  است؛ ولي موفقيت آن بهاست؛ ولي موفقيت آن به

 یديکل عناصر تعداد بر ليدل فقدان. 1

طبيعي و انساني کاربردی برشمرد، درحالي کـه  طبيعي و انساني کاربردی برشمرد، درحالي کـه    علومعلومعنوان عناصر کليدی در عنوان عناصر کليدی در   العطاس، هفت عنصر را بهالعطاس، هفت عنصر را به
هيچ دليل یا تبييني برای این تعداد ارائه ننمود. به اعتقاد نگارنده، باید با مطالعـه مـورد بـه مـورد تـاریخ و      هيچ دليل یا تبييني برای این تعداد ارائه ننمود. به اعتقاد نگارنده، باید با مطالعـه مـورد بـه مـورد تـاریخ و      

ها را کشف نمود، سپس معلـل بـودن   ها را کشف نمود، سپس معلـل بـودن     های متافيزیکي آنهای متافيزیکي آن  فرضفرض  محتوای علوم انساني و طبيعي غربي، پيشمحتوای علوم انساني و طبيعي غربي، پيش
هـای مـدلل ایـن علـوم، منشـأ پيـدایش       هـای مـدلل ایـن علـوم، منشـأ پيـدایش       فـرض فـرض   ها را نيز مشخص کرد. پيشها را نيز مشخص کرد. پيشفرضفرضیا مدلل بودن این پيشیا مدلل بودن این پيش

های معـين بـه فيلسـوفان علـم      های معـين بـه فيلسـوفان علـم        های معيني از متون دیني است. توانمندی دین در پاسخ به پرسشهای معيني از متون دیني است. توانمندی دین در پاسخ به پرسش  پرسشپرسش
های متافيزیکي علوم تدوین گردند. مطلب دیگـری کـه العطـاس بـدان     های متافيزیکي علوم تدوین گردند. مطلب دیگـری کـه العطـاس بـدان     فرضفرضکند تا پيشکند تا پيش  دیني کمک ميدیني کمک مي

دیني بر علوم است که بایـد  دیني بر علوم است که بایـد    -های متافيزیکيهای متافيزیکيفرضفرضسي چگونگي تأثيرگذاری پيشسي چگونگي تأثيرگذاری پيشتوجه نکرده، روش شناتوجه نکرده، روش شنا
 های دیني انجام گيرد.های دیني انجام گيرد.فرضفرض  پس از کشف پيشپس از کشف پيش

اسـالمي مراجعـه   اسـالمي مراجعـه     دینـي بـه آرای اندیشـمندان   دینـي بـه آرای اندیشـمندان     گفتني است که در مرحلة استنباط عناصر کليدی از متونگفتني است که در مرحلة استنباط عناصر کليدی از متون
گيـرد کـه   گيـرد کـه     ها قرار مـي ها قرار مـي   فرضفرض  ومة پيشومة پيشها مشاهده شد، دیدگاهي در منظها مشاهده شد، دیدگاهي در منظ  شود، حال اگر اختالفي ميان آنشود، حال اگر اختالفي ميان آن  ميمي

 88کارآمدی بيشتری در توليد علم دیني داشته باشد.کارآمدی بيشتری در توليد علم دیني داشته باشد.
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 یبندجمع

عطاس بر این باور است که علم، کاشف از واقعيت خـارجي اسـت. حقيقـت علـم و واقعيـت انسـان از       عطاس بر این باور است که علم، کاشف از واقعيت خـارجي اسـت. حقيقـت علـم و واقعيـت انسـان از       
اند. روح دین، عدالت است کـه در فطـرتِ انسـان نهادینـه اسـت و فطـرت       اند. روح دین، عدالت است کـه در فطـرتِ انسـان نهادینـه اسـت و فطـرت       خداوند متعال سرچشمه گرفتهخداوند متعال سرچشمه گرفته

و و   قـرآن قـرآن کند. با این مباني، علم دیني، علمي است که عادالنه باشد و بـر  کند. با این مباني، علم دیني، علمي است که عادالنه باشد و بـر  انسان هم با هدایت انبيا رشد ميانسان هم با هدایت انبيا رشد مي
عنوان بهترین منبع شناخت حقایق( متکي باشد. علوم جدیـد، آلـوده بـه فرهنـگ و تمـدن غـرب       عنوان بهترین منبع شناخت حقایق( متکي باشد. علوم جدیـد، آلـوده بـه فرهنـگ و تمـدن غـرب         دین )بهدین )به

مي است که از مظـاهر  مي است که از مظـاهر  هستند؛ فرهنگ و تمدني که کامال از مبداء غيب و خدا منقطع است. علم دیني، علهستند؛ فرهنگ و تمدني که کامال از مبداء غيب و خدا منقطع است. علم دیني، عل
سازی شود. انسان، دارای دو بُعد مادی و معنوی، یعنـي: جسـم و روح   سازی شود. انسان، دارای دو بُعد مادی و معنوی، یعنـي: جسـم و روح     فرهنگ و تمدن غربي تنزیه و پاکفرهنگ و تمدن غربي تنزیه و پاک

است؛ علم هم دو نوع است: علوم بحثي که ناظر به جسم و دنياست و وحـي کـه نـاظر بـه روح و آخـرت      است؛ علم هم دو نوع است: علوم بحثي که ناظر به جسم و دنياست و وحـي کـه نـاظر بـه روح و آخـرت      
د. به دليل جامعيت دین اسالم، علـم  د. به دليل جامعيت دین اسالم، علـم  انسان است. هر دوگونه علم باید با توجه و عمل خودآگانه کسب شونانسان است. هر دوگونه علم باید با توجه و عمل خودآگانه کسب شون

ابعاد زندگي اسـت و هـيچ فرهنـگ دیگـری نتوانسـته      ابعاد زندگي اسـت و هـيچ فرهنـگ دیگـری نتوانسـته          هم که از ناحية همان مبداء دین است، شامل همةهم که از ناحية همان مبداء دین است، شامل همة
ای داشته و تصویر هستي و حيات انسان را چنين ارائه کند.برای تحقق علم دیني بایـد: اوال،  ای داشته و تصویر هستي و حيات انسان را چنين ارائه کند.برای تحقق علم دیني بایـد: اوال،  چنين گسترهچنين گستره

ور ور ا، سپس علوم را در مفاهيم کليدی فرهنگ اسـالمي غوطـه  ا، سپس علوم را در مفاهيم کليدی فرهنگ اسـالمي غوطـه  سازی کرد و ثانيسازی کرد و ثاني  علوم را از تمدن غربي پاکعلوم را از تمدن غربي پاک
یعني آگاهي و برترین آگاهي همان وحي است کـه در دو  یعني آگاهي و برترین آگاهي همان وحي است کـه در دو  « « علمعلم»»ساخت. برخي مفاهيم کليدی عبارتند از: ساخت. برخي مفاهيم کليدی عبارتند از: 
یعني شـناخت جایگـاه هـر موجـودی در هسـتي؛      یعني شـناخت جایگـاه هـر موجـودی در هسـتي؛      « « حکمتحکمت»»است؛ است؛   صورت تکویني و تشریعي محقق شدهصورت تکویني و تشریعي محقق شده

انضباط خاطر روح انسان.فرایند علوم تحقق یافته بـه ترتيـب   انضباط خاطر روح انسان.فرایند علوم تحقق یافته بـه ترتيـب   یعني یعني « « ادبادب»»نتيجة حکمت است؛ نتيجة حکمت است؛ « « عدالتعدالت»»
عبارتند از: اول: فرهنگ غربي؛ دوم: عناصر کليدی؛ سوم: علوم طبيعي، انساني و کاربردی غربـي. فراینـد   عبارتند از: اول: فرهنگ غربي؛ دوم: عناصر کليدی؛ سوم: علوم طبيعي، انساني و کاربردی غربـي. فراینـد   
پيشنهادی: اول: شناسایي عناصر و مفاهيم کليدی علوم اسالمي؛ دوم: جایگزیني عناصر کليـدی اسـالمي   پيشنهادی: اول: شناسایي عناصر و مفاهيم کليدی علوم اسالمي؛ دوم: جایگزیني عناصر کليـدی اسـالمي   

ابتنای علوم طبيعي و کاربردی و عناصـر اسـالمي و تهـذیب علـوم موجـود؛ چهـارم:       ابتنای علوم طبيعي و کاربردی و عناصـر اسـالمي و تهـذیب علـوم موجـود؛ چهـارم:       جای غربي؛ سوم: جای غربي؛ سوم:   بهبه
ترین نقدهایي که بر نظریة العطـاس وارد کردنـد، عبارتنـد    ترین نقدهایي که بر نظریة العطـاس وارد کردنـد، عبارتنـد      اصالح تنة علوم همسان با عناصر کليدی. مهماصالح تنة علوم همسان با عناصر کليدی. مهم

شده توسط شده توسط   نيازی کاذب. نقدهای پذیرفتهنيازی کاذب. نقدهای پذیرفتهآميز؛ احساس بيآميز؛ احساس بي  های ناهمساز؛ تطبيق تکلفهای ناهمساز؛ تطبيق تکلفاز: پيدایش مجموعهاز: پيدایش مجموعه
شناسي و چگـونگي فراینـد و مـالک اسـتنباط     شناسي و چگـونگي فراینـد و مـالک اسـتنباط       ها؛ نقصان در روشها؛ نقصان در روشفرضفرض  نگارنده عبارتند از: ابهام در پيشنگارنده عبارتند از: ابهام در پيش

انـد؛  انـد؛    هایش در هم تنيـده هایش در هم تنيـده عناصر کليدی و تطبيق بر علوم بشری؛ ناکارآمدی تهذیب در متن علوم که گزارهعناصر کليدی و تطبيق بر علوم بشری؛ ناکارآمدی تهذیب در متن علوم که گزاره
 فقدان دليلي بر حصر عناصر کليدی.  فقدان دليلي بر حصر عناصر کليدی.  

 ها نوشت یپ

واقـع در  واقـع در    يياسـالم اسـالم   المللي اندیشه و تمدنالمللي اندیشه و تمدنماسسة بينماسسة بين  استاداستاد  وو  ررییمدمد  ،،ماسسماسس  العطاس،العطاس،  ببيينقنق. سيد محمد. سيد محمد11
ـ بـه دن بـه دن   ییدر انـدونز در انـدونز   ((Bogor))  بوگـور بوگـور   شهرشهر  دردر  10311031  سالسال  دردر  ،،""کواالالمپورکواالالمپور""شهر شهر  ـ ي گذشـته از  گذشـته از    ییآمـد. و آمـد. و   ااي

در در   ""ووییاوهـا اوهـا ""و و   ""تمپـل تمپـل ""از جملـه دانشـگاه   از جملـه دانشـگاه     ييخـارج خـارج   ییهاها  در دانشگاهدر دانشگاه  ،،""ییمالزمالز""در در   ممييو تعلو تعل  سسییسوابق تدرسوابق تدر
وپنن اثـر بـه   وپنن اثـر بـه     طاس بيش از بيستطاس بيش از بيستالعالع. . دارددارد  تتییعضوعضو  ييالمللالمللننيياز مجامع باز مجامع ب  ییارارييه و در بسه و در بسکردکرد  سسییتدرتدر  کا،کا،ییآمرآمر
ـ   ییهـا هـا   ننها به زباها به زبا  يسي دارد و بسياری از آنيسي دارد و بسياری از آنانگلانگل  وو  یيیيااییماالماال  ییهاها  ننزبازبا ـ عرب   ،،ييآلمـان آلمـان   فرانسـه، فرانسـه،   اردو،اردو،  ،،ييترکـ ترکـ   ،،ييعرب
ـ   وو  ییااکـره کـره   ،،ییهنـد هنـد   ،،یيیيااييبوسـن بوسـن   ،،ييروسروس ـ ژاپن   وو    اسـالم اسـالم   العطـاس، العطـاس،     ببييمحمـدنق محمـدنق .ک: .ک: رر. . اسـت اسـت   شـده شـده   ترجمـه ترجمـه   ييژاپن
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