
 دیدگاه های محمد نقیب العطاس

 شناسی و فلسفه علم:معرفت مبانی

به  اي کهگونههاي واقعی و شایستۀ اشیا در نظم آفرینش، بهعلم عبارت است از شناخت موقعیت تعریف علم:. 1

-و روش 93ص  ،شناسی اسالمیبر جهان درآمدي) وجود بینجامدشناخت جایگاه واقعی خداوند در نظم هستی و 

که در  ها نیز همان استمراد از جایگاه شایستۀ اشیا و پدیده (.191اندیشمندان مسلمان، ص شناسی علوم انسانی نزد 

د شناسی اسالمی بای. به تعبیري دیگر، در دیگاه عطاس، معرفت(و همان )همان نظام فکري قرآن تصویر شده است

 نی بر اراده و عدل الهی است.اي براي شناخت دقیق اشیا در هستی در نظر بگیرد که مبتعلم را به عنوان وسیله

شناسی اسالمی نیز در فرایند آموزش و است؛ و وصول به معرفت شناسی اسالمیعلم اسالمی نیازمند معرفت .2

)بنابراین براي تولید علوم انسانی اسالمی باید اولین تحول در نظام ( 191شناسی ...، ص )روشافتد پرورش اتفاق می

 اسالمی اتفاق بیفتد(.آموزش و پروش کشورهاي 

در نگاه اسالمی، اعتباریابی علم، ارجاع آن به قرآن کریم و تطابق با قرآن است. اگر معرفتی حاصل شد و خواستیم  .9

ص  شناسی ...،)روشاست ترین منبع و مرجع، قرآن کریم درستی و نادرستی، و صحت و سقم آن را بسنجیم، عالی

یی است که وحی را منبع یچوب مابعدالطبیعرعلم ما، که هماهنگ با با چا فلسفه .(93و درآمدي ...، ص  191

 (.39)درآمدي ...، ص ) داندان میشاصلی علم به واقعیت و حقیقت نهایی مخلوقات و خالق

؛ همان گونه که قلب که یک عضو معنوي شناخت به . بر خالف اندیشه غرب، در اسالم، عقل با قلب مترادف است4

هودي ، معرفت ش)و مترادف گرفتن عقل، قلب و دل( در واقع عطاس با این تعبیر ت با عقل مترادف است.اس« دل»نام 

 داندعبارت دیگر، واقعیت ادراک عقلی را همان شهود و ادراک شهودي می کند و بهرا با معرفت عقالنی مرتبط می

 (. 93و درآمدي ...، ص  191روششناسی ...،ص )

آید، شناخت نیز بر دو گونه است که یکی از طبیعتی دوگانه دارد که از دو روح به وجود می . همان گونه که انسان3

تواند خود را در جهان براي دنبال اي که با آن انسان میآن دو خوراک و زندگی براي روح است، و دیگري ذخیره

وحی به انسان عطا شده  گريهاي علمی مجهز سازد. گونه نخستسن شناخت از طرف خدا به میانجیکردن هدف

و گونه دوم شناخت به توسط تحقیق نظري و تالش عقالنی مبتنی بر آزمایشی ( 191)اسالم و دنیویگري، ص است 

است که بر روي چیزهاي محسوس و قابل تعقل صورت گرفته است. اولی به شناختی اشاره دارد که مربوط به حقایق 



هاي محسوس و معقولی به دست آمده )کسبی( د، و دومی شناخت دادهآیراي رهبري ما به دست میبعینی و الزم 

 (.191)اسالم و دنیویگري، ص براي آن است که به توسط ما به کار برده شود و به فهم ما کمک کند 

 شمارد و به طور کلیاي بر شهود دارد و آن را برترین نوع ادراک برمیشناسی تأکید ویژهعطاس در بحث معرفت .3

 -191 ، ص«شهود وجود»)ر. ک. درآمدي بر ...، دارد توان گفت در باب معرفت، بیشتر گرایشی عارفانه و صوفیانه می

اخت ، جایگاهی بسیار برتر، در مقایسه با شنبینیم که عطاس براي شناخت از راه کشف و شهودبدین ترتیب می (.119

 (.31 -33ي، ص )اسالم و دنیویگرعقالنی و استداللی و قیاسی، قائل است 

ود را هکه بیشتر تمایل با اتکا بر امور محسوس دارد و مرجعیت و ش . بر خالف فلسفه علم رایج در غرب امروزه1

علم اسالمی، منبع دستیابی  در فلسفه، (31)درآمدي ...، ص انکار میکند و وحی و مذعب را منشأ دانش حقیقی نمیداند 

و  هاي نیل به دانشنیست، بلکه شهود، عقل و مرجعیت نیز از منابع و روش به علم تنها منحصر به حس و تجربه

در این میان، قرآن کریم به عنوان مصداق  (.39و درآمدي ...، ص 199شناسی ...، ص )روشآیند معرفت به شمار می

و هم همچنان  (194شناسی ...، ص و روش 31درآمدي ...، ص تام و کامل منبع مرجعیت، هم مهمترین منبع شناخت )

 که ذکر شد مالک و معیار اعتباریابی علم و معرفت به طور کلی است.

هاي ظاهري فلسفه علم رایج با فلسفه علم اسالمی، این امر منافی اختالفات عمیق ناشی از رغم برخی شباهت. علی3

و اختالفات ( (39، ص همان و 199، ص )همانبینی و باورهایمان راجع به سرشت نهایی واقعیت نیست تفاوت جهان

تر از آن است که به شواهد ظاهري بسنده بنیادین و چالشهاي جدي که میان اسالم و فلسفه خردگرا وجود دارد اساسی

و  31درآمدي ...، ص ) کنیم. این فلسفه از ابتدا به طور ضمنی منکر وجود واقعیت و وجود خداوند بوده است

ر ذات است که بلو نظامی قائم با لمی مستقل و ازلیافلسفه علم غربی، جهان، عدر نگرش (. 199روششناسی ...، ص 

 (.31همان، ص اساس قوانین خویش سیر تکامل دارد )

تواند نقطه عزیمت براي رسیدن به یقین باشد و هیچ برهانی وجود ندارد ، شک نمیگوید. بر خالف آنچه دکارت می1

   (.192شناسی ...، ص و روش 32)درآمدي ...، ص سازد توانا میکه شک، فرد را براي رسیدن به حقیقت 

(. 141و  39)اسالم و دنیویگري، ص کند و مفهوم عدالت رابطه و مالزمه برقرار می« معرفت»عطاس بین مفهوم  .3

قرار گرفتن و قرار دادن هر چیز در جا و » عبارت است از« عدالت» جا کهگوید، از آنمیدر توضیح این مالزمه وي 

و معرفت مکان راست « شناخت»شود که عدالت و دادگري مستلزم آشکار می (141)همان، ص  ؛«مکان مناسب خود

. بنابراین اگر ما از یک چیز )و به طور و مخصوص یک چیز یا یک موجود است؛ راست بر ضد ناراست و نادرست

توانیم آن را در جاي جودي( معرفت و شناخت راست و درستی نداشته باشیم، نمیکلی، از هر چیز و شیئ و مو



مناسب خود قرار دهیم؛ و بدین ترتیب از مسیر عدالت خارج می شویم. این مسأله )تالزم بین عدالت از یک سو و 

 که وي علم راجا شود؛ آننیز آشکار می« علم«معرفت و شناخت/ علم  از سوي دیگر( از تعریف عطاس در مورد 

جایگاه  اي که به شناختگونههاي واقعی و شایستۀ اشیا در نظم آفرینش، بهشناخت موقعیت» کند:گونه تعریف میاین

شناسی علوم و روش 93ص  ،شناسی اسالمیدرآمدي بر جهان ) واقعی خداوند در نظم هستی و وجود بینجامد

 ها نیز همان استمراد از جایگاه شایستۀ اشیا و پدیده» افزاید:ادمه میو در  (.191انسانی نزد اندیشمندان مسلمان، ص 

. طبق این تعریف و تفسیر از علم و معرفت، و نیز با توجه )همان و همان( «که در نظام فکري قرآن تصویر شده است

به شناخت جا و مکان و  ،، اگر یک معرفت)قرار دادن هر چیز در جاي مناسب خود( به تعریف عطاس از عدالت

 در نظام فکري قرآن تصویر شده است چنان کهموقعیت شایسته و راستین یک شیء در نظم کلی آفرینش الهی و آن

 شناسیبه تعبیري دیگر، در دیگاه عطاس، معرفت منجر نشود، عالِم و دانشمند، از مسیر عدالت خارج شده است.

براي شناخت دقیق اشیا در هستی در نظر بگیرد که مبتنی بر اراده و عدل الهی اي اسالمی باید علم را به عنوان وسیله

 است.

این قاعده را به خود شناخت و  رود کهجا پیش میتا آن« تالزم بین عدالت و معرفت»عطاس در مورد رابطۀ  .11

 ند،ک مراعات آن به نسبت را عدالت باید انسان شناخت، خود مورد در حتی»دهد و معتقد است معرفت نیز تسرّي می

 ینا دانستن» عادالنه، شناخت دیگر، تعبیر به. «نکند تجاوز حد این طرف دو به و بداند را آن سودمنديِ حد یعنی

 گر،دی عبارت به. باشد کرده رفتار حکمت روي از تا دهد قرار مکان فالن در را شناخت فالن چگونه که است مطلب

 خود شخص به نسبت بیدادگري به بنابراین و اشتباه، به برآمدن، آن یافتن صدد در انضباط بدون و ،نظم بدون شناخت

 (.39 ص اسالم و دنیویگري،) «انجامدمی

و  31)درآمدي...، ص  است رارداديقاز نظر عطاس، در فلسفه علم غربی ، علم امري ذهنی، بی مالک و  .11

 (.192شناسی، ص روش

 دارد، أثیرت علم فلسفه بنديصورت در که جدید، علم و فلسفه موضع و ما موضع میان بنیادین اختالفات از یکی .12

 یرتأث اصطالحات این مدلول مناسب درک. است «واقع امور» با شانرابطه و «حقیقت» و «واقعیت» معناي فهم باره در

 .دارد انسان خود طبیعت فهم بر نهایتاً و ارزشها، شناخت، فرایند دانش، معناي فهم بر عمیقی

  صرفاً ار حقیقت ما که است این گرنشان که کنیم،می استفاده واژه یک از حقیقت و واقعیت معانی رساندن براي ما   

 يمعنا به هم «حق» واژۀ. شماریممی هم واقعیت خود خصوصیت بلکه دانیم؛نمی احکام و باورها ها،گزاره خصوصیت

 حق، معناي. است کذب یا «واقعیت -نه» معناي به و حق ضد باطل. رودمی کاربه حقیقت جاي به هم و واقعیت

 عادل، اقل،ع خصوصیت یا کیفیت و حالت حق. است شایستگی و واقعیت حقیقت، درستی، عدالت، خرد،  با متناسب



 وجود حالت حق است؛ درخور و واجب، ناگزیر، ضروري، حالت «حق» است؛ بودن شایسته و واقع، درست، صحیح،

 معد معناي به و صدق ضد کذب. است حقیقت معناي به که است دیگري وازۀ «صدق. »است چیز همه دربردارنده و

 هازارهگ به تنها نه «حق» واژۀ که صورتی در دارد، تعلق زبانی بیان یا هاگزاره به تنها و است، نادرستی یا حقیقت

 زمان به تنها نه حق. دارد اشاره هم موجود رخدادهاي و اشیا، احکام، باورها، احساسات، افعال، به بلکه گردد،برمی

 یااش آیندۀ با رابطه در حق. شودمی مربوط هم آنها آیندۀ و گذشته به بلکه است، ناظر موجود رخدادهاي و اشیا حال

 حقیقت مه و واقعیت شامل هم حق، معناي که این الواقعفی. است یافتن فعلیت و تحقق تثبیت، معناي به رخدادها و

 ند؛کمی معرفی مطلق وجود وصف به آن، با را خود او و است خداوند اسماء از یکی که است دلیل این به است، وجود

 (.11 ص ،... درآمدي. )آن «مفهوم» نه است «وجود واقعیت» که مطلقی وجود

 ینچن. سازندمی را طبیعت جهان که است تجربی موجودات رمزي تفسیر یا تاویل نوعی نهایتاً اسالم در علم. 19

 هم آنها حواض و پیدا معانی. کند بنا طبیعت در اشیا واضح یا پیدا معانیِ تفسیر اساس بر سخت را خود باید علمی

 که شودمی آشکار ما فاهمۀ براي آنها جایگاه زمانی و دارند، روابط از نظامی در که است ايویژه جایگاه با مرتبط

. عقلت فرایند طریق از چیزي اصلی و اوّلی و غایی معنی به رسیدن یعنی اساساً تأویل. شود درک معانیشان حدود

 و محرزند، و آشکار که محکمات: گویدمی سخن خود در نماد و نشانه دسته دو از کریم قرآن .(31 ص ،... درآمدي)

 و هانشانه از متشکل کریم، قرآن نمادهاي و هانشانه با تناظر در هم پدیدارها جهان. اندمبهم و تیره که متشابهات

-مبهم و تیره که نمادهایی و هانشانه و دارند، محرزي و آشکار معانی و خوانیمشانمی «چیز» ما که است نمادهایی

 مزير تفسیر یا تأویل را کریم قرآن در مبهم نمادهاي و هانشانه این خفی معانی کردن آشکار و کشف، یافتن،. اند

(allegorical )،متون ویلتأ که ترتیب همان به. گیردمی صورت آشکار نمادهاي و هانشانه تفسیر اساس بر که گویند 

 مبهم و یرهت جوانب تبیین و مطالعه یا تفسیر باشد، است محرز و روشن که آنچه اساس بر بایستمی مبهم و تیره

 برخی تیمگف که چند هر. باشد است گردیده محرز و دانسته ترپیش آنچه اساس بر بایستمی هم تجربی جهان اشیاي

 محرزي و آشکار معانی که هستند نمادهایی سازندمی را( حسی تجربه و حس جهان) تجربی جهان که چیزهایی از

 هگرفت رسدمی عرفی عقل به که ظاهري معانی همان به آنها که است آن سبب به بودن محرز و آشکاري این دارند،

 ارهاش خودشان به آنها گویی که رسدمی ما نظر به زیرا اند،مبهم عموماً دارند طبیعی سرشتی آنها چون اما. شوندمی

 ظاهري رفاًص سرشتی و نیستند واقعی غیر یقیناً نمادها، مانند ،آنها. ذاتند به قائم و منفرد مستقل، واقعیاتی و دارند

 در .فهمید نمایانند،می که آنچه به ايریشه و عمیق اتصالی در را آنها بایستمی تنها بلکه ندارند، توهمات چونهم

 هندخوا وجود ذهن در تنها که معنا این به بود، خواهند واقعی غیر شوند، قلمداد مستقل چیزهاي اگر صورت، این غیر

 جودو( ذهن از بیرون) بیرونی جهان در که واقعیاتی. داشت نخواهند بیرونی جهان در مطابقی واقعیت هیچ و داشت



 کی جوانب و انحاء و اند،آینده در منفرد خاص هايشکل به و پذیريفعلیت فرایند در مایند، ذهن از مستقل و دارند

 (.31 -13 ص ،... درآمدي) اندشامل و پویا، واحد، «واقعیت»

ناسی، شو مبانی فلسفی )هستی متافیزیک دخالت به معاصر، علم فیلسوفان چنان که برخی از اندیشمندان و. هم14

و بورل و  119: 1934 )ر. ک. چالمرز،اند ، تصریح کردهعلم در شناسی و ...(شناسی، روششناسی، انسانمعرفت

به اعتقاد  (.123 ص )العطاس، اسالم و دنیویگري، داندنمی خنثی امري را شناخت عطاس نیز (9، ص 2119مورگان، 

شناختی که هم اکنون به صورت منظم در سراسر جهان انتشار پیذا کرده، لزوماً شناخت راستین نیست، بلکه آلودۀ »وي 

آنچه »: (.123)همان، ص « به شخصیت و خصوصیت فرهنگ و تمدن غربی است، ... و آماده براي رسیدن به هدف آن

(. 121)همان، ص  «شده با خصوصیت و شخصیت آن تمدن استکند، شناخت تزریق و انتشار پیدا می بنديترصو

است، پیوسته در معرض تجدید نظر  تمدنی بینی و راهنماي زندگی چنینهایی که تصویري از جهانشناخت و ارزش»

هاي هاي مطلق مورد انکار قرار گرفته، ارزشارزش»در چنین فرهنگ و تمدنی  (.123)همان،ص « گیردو تغییر قرار می

باشد. نتیجه  تواند یقینیتواند یقینی باشد، جز این یقین که هیچ چیز نمیمورد تصدیق و تأیید؛ هیچ چیز نمی بینس

و تأیید و تصدیق انسان و جهان وي.  منطقی چنین ایستاري نسبت به شناخت ...، منکر خدا و جهان دیگر شدن است

اعتقاد عطاس،  به (.121)همان، ص « انسان جنبه خدایی پیدا کرده، و الوهیت، انسانی شده، و دنیا تنها مشغلۀ آدمی

به سوي بدبختی  و انداند، به حالتی از آشفتگی و پریشانی گرفتار آمدههمه کسانی که تفسیر غرب ازشناخت را پذیرفته

 (.121)همان، ص  این، خصوصیت و شخصیت و روح و جوهر تمدن فعلی و نوین غرب است؛ و روانند

 انسان که آن دیگري، و فرموده، عطا آدمی به متعال خداي که آن. 1: »کندمی تقسیم گونه دو به را شناخت عطاس. 13

 به. آوردیم دست به است مشاهده و آزمایش بر مبتنی که خویش استداللی و عقلی تحقیق و کوشش و تالش مدد به

 آید تدس به( عبادات) عبادتی اعمال کردن اجرا طریق از انسان وسیله به تواندمی تنها» شناخت، اول گونه وي، اعتقاد

 آوردن تدس به براي خدا توسط به شده آفریده قابلیت و نهفته روحانی قدرت و الهی عنایت و لطف به وابسته که

 نیروحا دید برابر از برداشتن پرده و( ذوق) چشیدن و خویش روحانی بینش و بصیرت با را آن آدمی و است، آن

ر بب پیدا شدن بصیرت دسنین شناختی ... چ. این معرفت به خود یا روح او تعلق دارد، و آوردمی دست به( کشف)

 یتن به چنین شناخترود. از آنجا که دست یافشناخت خدا خواهد شد، و به همین دلیل برترین شناخت به شمار می

ایستگی گزاري براي شسرانجام به به لطف و عنایت الهی بستگی دارد، و مستلزم اعمال و افعال مقدماتی از گونۀ خدمت

مام آنها ی و چگونگی اتتگیریم که که آگاهی یافتن از این اعمال مقدماه دریافت آن است، چنین نتیجه میبپیدا کردن 

هاي آنها و یمان( و معانی و هدفسالم و ارکان االاست شناخت اصول اسالم )ارکان االالزم است، و از این جمله 

مندرج ساختن آنها در زندگی روزانه است. هر مسلمان باید از این مقدمات آگاه بوده باشد، و این اصول و ارکان را 



آید و آن استداللی و ست می. گونه دوم شناخت)علم( از طریق تجربه و آزمون و مشاهده به د2خوب بشناسد ... 

 (.33 -34 ص همان،) قیاسی است و اشاره به چیزهایی دارد که ارزش قاطع و عملی دارند.

 تشناخ کند، رعایت نیز شناخت خود مورد در حتی را عدالت باید انسان گفت، که مطلب همان اساس بر عطاس .11

 اندازه آن منفرد انسان» :(193)اسالم و دنیویگري، ص  کندمی تقسیم «کفایت فرض» و «عین فرض» دسته دو به را

 ار این باشد، شده راهنمایی حق به که کس آن و سازد، زمین روي بر خود موقتی توقف صرف را آن که ندارد وقت

 با متناسب و عملی هاينیازمندي به محدود بایستیمی دوم، گونه از شناخت براي او شخصی جستجوي که داندمی

 یگاهجا در خویش، واقعی خود با ارتباط در را، دو هر خودش و شناخت که سانبدان باشد، بوده او ظرفیت و طبیعت

 وجستج دو میان اسالم[ لذا. ...  ]باشد کرده رعایت را عدالت مراعات شرط گونه بدین تا دهد، قرار آنها به مخصوص

ردن شناخت مقدمات اولی ودو براي به دست آ ، که یکی از آناست شده قائل تمایز شناخت به یافتن دست براي

مسلمان است، و دومی تنها بر معدود از مسلمانان واجب است )فرض اجباري و واجب )فرض عین( براي هر فرد 

 (.31 ص همان،). «کفایت(

 دگذارمی تفاوت «خوب شهروند» ساختن یا است «خوب انسان» ساختن شناخت، هدف که این بین همچنین وي .13

 م،اسال در که است تفاوت همین دلیل به و است؛ دومی دنبال به امروز غرب و اولی دنبال به اسالم است معتقد و

 رد فقط که علومی و هاشناخت ولی است، مؤثر «شدن خوب  انسان» در که چرا است، «عین فرض» هاشناخت برخی

 ساختن شناخت، از غرب هدف بنابراین. اندشده داده قرار «کفایت فرض» علوم جزو مؤثرند «شدن خوب شهروند»

 یک آوردن وجود به که آنیم بر ما: »است «خوب انسان» ساختن شناخت، از اسالم هدف اما است، «خوب شهروند»

 یک شک بدون خوب انسان چه است، خوب شهروند یک آوردن وجود به از تربنیادي و تراساسی خوب انسان

هدف (. 33 ص همان،) «باشد بوده نیز خوبی انسان ندارد لزومی خوب شهروند ولی بود، خواهد نیز خوب شهروند

  (.142)اسالم و دنیویگري، ص از تعلیم و تربیت در اسالم، به وجود آوردن انسانی خوب خواهد بود 

 کتابی مچونه طبیعت. شود تفسیر و خوانده باید که است شده باز و بزرگ کتابی همچون اسالمی نگاه در طبیعت .11

 قرآن. «کندمی تکلم» خدا جانب از وحیی همچون انسان با او گوید؛می سخن خود آفریننده بارۀ در ما با که است

 و عنیم توانندمی باشند، مندبهره شناخت و تشخیص و فهم و بینش و عقل از که بشر افراد از کسان آن فرمایدمی

 ماا است، گشوده و شکسته را طبیعت طلسم البته نیز اسالم(. 93 ص همان،) بفهمند و بدانند را طبیعت کتاب مقصود

 و ربط که را دروغین خدایان و باورها و جادویی و( animistic) گرانهروح اوهام که لحاظ این از و معنا بدین تنها

 اهمیت زا کامل صورت به را طبیعت سکوالریزاسیون، جریان خالف بر اسالم. بزداید آن از ندارند طبیعت به تعلقی

 هنۀپ سرتاسر در را معنوي و روحانی هايجنبه و خدا توانمی که دارد تأکید پیوسته بلکه نساخته، محروم روحانی



 است هستی جهان در خداوند حضور و ظهور تجلیات و هانشانه و آیات واقع در طبیعت همۀ و کرد مشاهده طبیعت

 (.  93 ص اسالم و دنیویگري،)

 و یبینای چشایی، بویایی، المسه،) ظاهري حس پنج با متناظر است معتقد حواس طریق از ادراک مورد در عطاس. 13

 مشان،مفهو درک شان،تجزیه یا ترکیب شان،معانی و حسی تصاویر درک که دارد وجود هم باطنی حس پنج ،(شنوایی

 حس پنج این. دارند عهده بر را آنها هوشمندانه اعمال انجام و اند،شده دریافت گونه این که تصوراتی نگاهداري

 همچنین وي. متخیله و ،(ذاکره) حافظه متوهمه، مصوره، یا خیالیه ،(common sense) مشترک حس: از عبارتند

 نه و ،خارجی واقعیت از تصویري یعنی بیرونی، شیئ از صورتی فاعل،( حسی ادراک) احساس فعل در است معتقد

 صویريت بلکه نیست خارجی واقعیت خود شودمی درک حواس واسطه به آنچه بنابراین. کندمی درک را واقعیت، خود

 .کندمی انتزاع آن آن از را صورتش حواس که است آن خارجی واقعیت. شودمی نمایان حواس در که است آن شبیه

 قلع زیرا بندند،می نقش نفس در که اندواقعیات صور معقوالت: معنا است قرار همین به: کندمی اضافه سپس وي

 و صورت نبی تفاوت. است کرده اتنزاع مکان و زمان کیفیت، کمیت، نظیر ذاتشان از بیرون عوارض از را آنها ترپیش

 را معنا ولی یابند،درمی باطنی حواس سپس و ظاهري حواس نخست را صورت که است آن محسوس، امور معناي

 ص و 34 -39 ص ،... درآمدي) باشند دریافته ظاهري حواس پیشتر که آن بدون یابنددرمی باطنی حواس ابتدا از

119- 111.) 

 درک(: داریم قبول را معانی این همه ما گرچه) نیست؛ معانی این به محدود سلیم عقل: عطاس نظر از عقل . معناي21

 امور ای کند،می تفسیر و دهدمی سازمان منطقی نظمی با را محسوسات تجربه نکات که ذهنی ايقوّه محسوس، عناصر

 طبیعت جهان که آوردمی در نظم به قوانینی صورت به را آنها و کندمی انتزاع را روابطشان و حسی هايداده و واقع

 از هاییهجنب فقط اینها که گوییممی و قائلیم آن از بیش به ما ولی هست، اینها همه یقیناً عقل. سازندمی درک قابل را

 غیر جوهري ادراک قوّۀ و نماید؛می عمل تقابلش، در نه و آن، با هماهنگ و است( intellect) ادراک قوّۀ جوانب

 اطتوس به و طریق، بدین ما. است شهود مقرّ و خوانیمشمی قلب ما که است مادیی غیر ادراکیِ عضو در نهفته مادي

 (.  34 ص ،... درآمدي). ایمساخته مرتبط شهود به را عقل ادراک،

  صل ف ،... درآمدي) کشد می نقد به است  گراییحس و تجربه مشاهده،  بر مبتنی که را جدید علم فلسفه  عطاس. 21

  لسفه ف موضع  و ما موضع  میان بسیاري  مهم هايشباهت  که معتقدیم...  ما(: »علم فلسفه  و اسالم  عنوان با کتاب دوم

صر  نوین علم و شهاي  و منابع به راجع معا سب  رو سب  تجربی و عقلی هايروش اتحاد دانش، ک   ترکیب با علم ک

 دارد؛ جودو ما فرایند علم و فلسفه  و علم، فلسفه  ادراکی مبانی مثابه به عمل اصالت  و ذهن، اصالت  واقعیت، اصالت 

 و بینیجهان از ناشببی عمیق اختالفات نافی و گرددبازمی بیرونی جوانب به تنها و اسببت ظاهري شببباهتها این اما



  است  ییمابعدالطبیعی چارچوب با با هماهنگ که ما، علم فلسفه . نیست  «واقعیت» نهایی سرشت   به راجع باورهایمان

 دینیِ غیر روشهاي از تواندنمی داند،می خالقشان و مخلوقات نهایی حقیقت و واقعیت به علم اصلی منبع را وحی که

  درآمدي). ببرد هرهب حقیقت و واقعیت آن توصیف براي جدید علم و فلسفه فلسفیِ گراییتجربه و فلسفی خردگرایی

 (.39 ص ،...

سالم  در علم. 22 سیر  یا تاویل نوعی نهایتاً ا ست  تجربی موجودات رمزي تف  ینچن. سازند می را طبیعت جهان که ا

ساس  بر سخت  را خود باید علمی ضح  یا پیدا معانیِ تفسیر  ا شیا  وا ض  و پیدا معانی. کند بنا طبیعت در ا  هم آنها حوا

ست  ايویژه جایگاه با مرتبط شکار  ما فاهمۀ براي آنها جایگاه زمانی و دارند، روابط از نظامی در که ا   که شود می آ

شان  حدود ساً   تأویل. شود  درک معانی سا سیدن  یعنی ا صلی  و اوّلی و غایی معنی به ر . عقلت فرایند طریق از چیزي ا

 .(31 ص ،... درآمدي)

  هتیر که متشابهات  و محرزند، و آشکار  که محکمات: گویدمی سخن  خود در نماد و نشانه  دسته  دو از کریم قرآن   

  ما که است  نمادهایی و هانشانه  از متشکل  کریم، قرآن نمادهاي و هانشانه  با تناظر در هم پدیدارها جهان. اندمبهم و

شان می «چیز» شکار  معانی و خوانیم شانه  و دارند، محرزي و آ شف،  یافتن،. اندمبهم و تیره که نمادهایی و هان  و ک

 گویند،( allegorical) رمزي تفسیر یا تأویل را کریم قرآن در مبهم نمادهاي و هانشانه این خفی معانی کردن آشکار

  بایستمی ممبه و تیره متون تأویل که ترتیب همان به. گیردمی صورت آشکار نمادهاي و هانشانه تفسیر اساس بر که

 هم جربیت جهان اشیاي  مبهم و تیره جوانب تبیین و مطالعه یا تفسیر  باشد،  است  محرز و روشن  که آنچه اساس  بر

ساس  بر بایست می شتر  آنچه ا سته  پی ست  گردیده محرز و دان شد  ا   جهان هک چیزهایی از برخی گفتیم که چند هر. با

 و آشکاري  این دارند، محرزي و آشکار  معانی که هستند  نمادهایی سازند می را( حسی  تجربه و حس جهان) تجربی

  هاآن چون اما. شوند می گرفته رسد می عرفی عقل به که ظاهري معانی همان به آنها که است  آن سبب  به بودن محرز

  ستقل،م واقعیاتی و دارند اشاره خودشان به آنها گویی که رسدمی ما نظر به زیرا اند،مبهم عموماً دارند طبیعی سرشتی

  ندارند، توهمات چون¬هم ظاهري صرفاً سرشتی و نیستند واقعی غیر یقیناً نمادها، مانند آنهاف. ذاتند به قائم و منفرد

ست می تنها بلکه صالی  در را آنها بای شه  و عمیق ات   گرا صورت،  این غیر در. فهمید نمایانند،می که آنچه به ايری

ستقل  چیزهاي شت  خواهند وجود ذهن در تنها که معنا این به بود، خواهند واقعی غیر شوند،  قلمداد م   هیچ و دا

 و دارند وجود( ذهن از بیرون) بیرونی جهان در که واقعیاتی. داشببت نخواهند بیرونی جهان در مطابقی واقعیت

  یک جوانب و انحاء و اند،آینده در منفرد خاص هايشببکل به و پذیريفعلیت فرایند در مایند، ذهن از مسببتقل

 (.31 -13 ص ،... درآمدي) اندشامل و پویا، واحد، «واقعیت»



سان . 29 شه  باختري ان شتاز  همچون خود تمدن و فرهنگ به که دارد آن به تمایل همی شر  فرهنگی پی  و ند؛ک نگاه ب

 همه ام گویی که است  چنان گویی و است  نوع «ترینیافتهتکامل» از که بداند آنهایی جملۀ از را خود آگاهی و تجربه

  اسالم ). کرد خواهیم پیدا دست  خودآگاهی و تجربه همان به موقع در و روانیم آنان دنبال به کننده خسته  فرایندي در

 (.22 ص دنیویگري، و

ست  سکوالریزم  بر مبتنی( آن تمدن تبع، به و) غربی امروز علوم دارد تأکید عطاس .24   از ار سکوالریزم  چون و ؛ا

  23 ص دنیویگري، و اسالم  عطاس،. ک. ر) بردمی سؤال  زیر نیز را آن بر شده  بنا تمدن و علم ،داندمی باطل اساس 

 و استماع  براي واقع در که اهداشد  مسلمانی  نوجوانان به آغاز در کتاب این»: (متن از 91 -21 ص و کتاب دیباچه از

سط  به آن شدن  فهمیده شان  به نوبت که هنگام آن در آنان که امید بدان بود، آمده فراهم آنان تو سد، می ای  آمادگی ر

شته  آن براي عقالنی شند  دا سیون  ) دنیوش خطرناک بادهاي وزش که با  ، شجاعت  با و کنند احساس  را( سکوالریزا

 ورندآ پدید است،  ورغوطه شک  و گمراهی دریاي در هنوز که شود  پیدا ما تفکر قلمرو در است  الزم که را تغییراتی

 (.23 ص دیباچه، همان،)

 همۀ «شدن  تاریخی» دیگر، عبارت به یا چیز، همه شدن  «عصري » سکوالریزم،  اصلی  معناي و مفاد عطاس، اعتقاد به 

  هايدریافت تمامی از را خود که است  ايجامعه سکوالر  جامعه(.  14 ص همان،) است  دین، فهم جمله از و امور،

سته  هايبینیجهان همه و رهانیده دینی شبه  و دینی سطوره  و ب   از و شکسته   را مقدس نمادهاي و طبیعی فوق هايا

  نه سکوالریزم(. 13 ص همان،) گرداندبرمی زمان این و جهان این به ماورا جهان از را خود توجه و است  پاشیده  هم

  فرهنگی هايجنبه ناپذیراجتناب صورتی  به همچنین بلکه شود، می شامل  را زندگی اجتماعی و سیاسی   هايجنبه تنها

  تیجهن طبعاً(. همان) دارد اشاره  و داللت فرهنگی تکامل نمادهاي تعیین شدن  ناپدید و زوال بر و گیردبرمی در نیز را

 (.11 -13 ص همان،) بود خواهد چیز همه در گراییتاریخی و گرایینسبیت نگرشی چنین

 مبانی دین شناختی و الهیاتی

ردن و تر، اطاعت کراستین، اعتقاد و باور نیست، بلکه به صورتی اساسیبه نظر عطاس، لبّ و جوهر و اساس دین  .1

برداري تأیید کننده و تصدیق کنندۀ آن است که ایمان، راست و درست و اصیل است. از فرمان بردن است؛ چه، فرمان

رد و او را آفریننده خواند؛ چرا که گرچه او به خداوند ایمان داهمین رو است که خداوند در قرآن، ابلیس را کافر می

داند و خود را تسلیم او کرده، ولی این تسلیم با بخل و شک و گستاخی بخش خویش میو رب و نگاهبان و عزت

 (.11)اسالم و دنیویگري، ص همراه بوده، و کفر او نتیجۀ غرور و نافرمانی و تمرد او است 



ند؛ به این معنا که انسان وامدار، مدیون، ملک مطلق و داوي همچنین یکی از معانی دین را از ریشه وام و دین می .2

(. وي معانی ابتدایی دین را چهار چیز 31 -41عبد خداي متعال است و باید در مقابل او اداي دین کند )همان، ص 

برداري، قدرت تشخیص عاقالنه و درست، و میل طبیعی یا تمایل. عطاس در دار بودن، اطاعت و فرمانداند: واممی

ها و اجزاي دین و داند که با هم و در کنار هم مؤلفههایت، گویا همۀ این چهار معنا را در ارتباط با یکدیگر مین

توان به برد و نمیدهند و بدون هر یک از آنها شخص همچنان در مرحله کفر به سر میداري واقعی را شکل میدین

 (.11 -41)همان، ص اطالق کرد « داردین»او 

 رضایت هم و است،( اسالم) گزاريخدمت به شدن تسلیم هم ،(ایمان) اعتقاد و باور هم اسالم، عطاس، تقاداع به .9

 (.13 ص همان،)( عمل) کار وسیله به نیز و گیرد؛می قرار تأیید مورد زبان وسیله به که( قلب یا عقل) ذهن و خاطر

 ص همان،) است کامل صورت به انسان، زندگی ابعاد همه برگیرندۀ در که داندمی جامع دینی را اسالم . عطاس4

قرآن کریم وحی کامل و نهایی است، و به همین جهت براي هدایت و نجات او کافی است، و در این باره  (.31

البته خدا  .(191)همان، ص مگر این که بنا شدۀ بر روي قرآن باشد و به آن اشاره کند  -شناخت دیگري وجود ندارد

 )علم لدنّی( مت خاص روحانیحکممکن است نعمت شناخت و  ... و خود را با آدمی قطع نکرده است،هرگز ارتباط 

، 12،آیه 11انش )اولیا(، به نسبت درجات متفاوت احسان: سوره تبه دوس -زیدۀ خویش عنایت فرمایدگبه بندگان بر

ها میتواند به میانجیگري اعمال عبادتی و . البته این را انسان تن2،آیه91و سوره  12،آیه 91، سوره 13، آیه 11سوره 

قرآن کریم  (193 -191)همان، ص  فداکاري، با مورد توجه و عنایت پروردگار خویش قرار گرفتن، به دست آورد

و  در زندگی قانون خدا )شریعت(و  که در واقع تفسیر همان قرآن -برترین شناخت است ... همچنین سنت پیامبر

پس قرآن کریم، سنت، شریعت و علم . (193)همان، ص  رودز آن شناخت به شمار میبخشی ا -عمل روزانه است

 (193)همان، ص نخستین گونۀ شناخت است  لدنی و خکت، عناصر اساسی

 اسالم ضد بر چیزي بلکه است، اسالمی غیر کامالً بینیجهان یک از تعبیري و نشانه کل یک همچون دنیوش تنها نه. 3

 مسلمانان بنابراین و کند؛می انکار و طرد را دنیوي نهایی اهمیت و ضمنی و صریح تجلی کامالً اسالم و است،

 چه، کنند، دور خود از بیابند، خود هايذهن در و خودشان میان در که جا هر در را آن جد به و سخت بایستیمی

 سوسیالیسم همچون تعابیري همچنین وي(. 91 ص دنیویگري، و اسالم) است صحیح اعتقاد و باور براي کشنده سمّی

. باشد اشتهد تواندنمی واقعیتی هیچ که داندمی رفتن بیراهه به و غلط تفکري هم را اسالم در مسسوسیالی یا اسالمی

 است الماس اسالم. اسالم نه است مسیحیت نه قطعاً و است معنا بی حییمس اسالم یا اسالمی مسیحیت که گونه همان

 هرگز که گونه همان بنابراین»(: 41 ص همان،) اسالم اسالم و است سوسیالیسم هم سیوسیالزم. مسیحیت مسیحیت و



 وجود واقعی «اسالمی دنیویگري» یک تواندنمی نیز گونه همان به کند، پیدا وجود «اسالمی سوسیالیسم» یک تواندنمی

 (.41 ص همان،) «شود محسوب اسالم از بخشی واقعاً تواندنمی هرگز دنیوش و باشد؛ داشته

ه کند، از آن جهت که باسالم به صورت کلی چسباندن مفاهیم دنیوي، یا دنیوش، یا دنیویگري را به خود طرد می .1

 (.29)همان، ص شوند آن تعلق ندارند و از هر لحاظ نسبت به آن بیگانه محسوب می

 یا کرد نازل ایشان بر را خود وحی خدا که دهدمی معنی چنین گویندمی( سکوالر مسیحیت و غرب) آنان آنچه. 3

 سسپ «کودک» انسان. پیمودمی را «تکامل» کودکی مرحله انسان که بود هنگام آن در این و داد، نشان آنان به را خود

 در سپس. درآورد آن به خود داشتن باور و ایمان بیان براي ايآموزه و معمائی صورت به را آن و کرد تفسیر را وحی

 کافی وا براي دیگر «کودکانه انسان» متصورسازي که دریافت را مطلب این رسید، بلوغ مرحله به انسان که هنگام آن

 آنها گرنهو دهد، گسترش خود رشد با را آنها باید بنابراین و کند، بیان الزم وقت در را خویش ایمان بتواند تا نیست

 تکامل» ايهآموز و اعتقادي متصورسازي که دارند عقیده چنین آنان بنابراین. ماند خواهند جاي به ناشایسته و کافی غیر

 است سبب بدان بلکه اند،نبوده الیق و شایسته بالضروره آغاز از که نیست جهت بدان «تکامل» این ولی ،«کندمی پیدا

 خواهند نامناسب و شایسته غیر نکنند پیدا «تکامل» گونه همین به نیز آنان اگر کند،می پیدا «تکامل» انسان چون که

 لیه،ع اهلل صلوات اکرم پیامبر عصر معتقدیم اسالم مورد در ما که است حالی در این(. 21 ص دنیویگري، و اسالم) بود

 آن به را همگان که آینده ارزشهاي و حقیقت که که نمودمی چنان و درآمد آینده براي مالکی صورت به تاریخ در

 میشهه( علیه اهلل صلوات) آن بزرگوار پیامبر زمان و اسالم که سانبدان اند،گرفته قرار آنجا در همه کنندمی رهبري

. است تاریخ مافوق که دارد سبقت جهت آن از زمان بر همیشه و است، نو یا «نوین» همیشه و کافی همیسه و شایسته

 که است دلیل همین به و شد، کامل و تمام سازد،می شده وحی واقعاً امر یک را دین آنچه اساسی اصول راه، این از

 همین، به و است؛ بوده باخبر و آگاه خویش فعلی وجود لحظۀ نخستین از خود یافتن تحقق از اسالم گوییممی ما

 جربهت را آن مسیحیت که است نبوده« خودیافته» توسعه و «رشد» و «تکامل» از گونه آن مطیع و است تاریخ مافوق

 هايارزش است، گريتاریخی و بشري «تکامل» تأثیر مافوق دینی اسالم چون...  داد خواهد ادامه تجربه این به و کرد

 و داخ به نسبت خود مخصوص و مطلق بینش از اسالم که است معنی بدان این و است؛ مطلق آن در یافته تجسم

-ینیبجهان از و آن؛ شناختیروان و شناختیجهان و وجودشناختی تفسیر از و است؛ برخوردار بشر و حقیقت و جهان

و  (.21 ص همان،) دارد بشر نوع براي نهایی اهمیت آخرت و آینده که بینش و بصیرت این و آن به مخصوص هاي

ها را، در صورتی که به معنی نسبی بودن همۀ ارزشهاي زدایی ارزشبنابراین چون چنین است، مفهوم تقدیس

-تقدیس»کند ... و نیز چنین است حالت شود، کامالً طرد میتکرار میگرفته شده باشد که پیوسته در تاریخ 

زدایی از سیاست ... با خود اسالم آغاز شد. اسالم از سیاست و قدرت سیاسی و اقتدار، ... تقدیس« زدایی



زدایی کرد، ولی نه تا حدي که آنان )غربیان متجدد و سکوالر( در نظر دارند؛ چه، واقعاً از سیاست تقدیس

اسالم خود بنا شدۀ بر قدرت الهی و قدرت مقدس پیامبر صلوات اهلل علیه بود که کمتر از اندیشیدن در بارۀ 

کنند. بنابراین هر مسلمان به صورت فردي، و قدرت خدا نبود، و بر قدرت آن کسان که از نمونه او تقلید می

ت(، براي هر فرد و هر حکومت و همۀ مسلمانان به صورت گروهی در اجتماع و در ملت و در جامعه )ام

دولت منکر قدسیت حقانی بودند مگر این که عمل آن فرد یا دولت و حکومت مطابق با عمل پیامبر صلوات 

بوده باشد و از امر و نهی وحی شدۀ خدا پیروي کند. در واقع فرد مسلمان بدهکار اطاعت و اهلل علیه می

ک شاه قانونی و دولت نیست؛ بیعت و تبیعیت وفادارانۀ او برداري و بیعت کردن واقعی، حتی به یفرمان

-مخصوص خدا و فرستادۀ او است و نه نسبت به دیگران. و همین مطلب از لحاظ رهایی از طلسم فریبندگی

 (.  23)ص هاي طبیعت صحت دارد، که مهمترین جزء ترکیب شونده در ابعاد سکوالریزاسیون است 

خی تاری»شدن همه چیز، یا به عبارت دیگر، « عصري»به اعتقاد عطاس، مفاد و معناي اصلی سکوالریزم،  ..1

اي است که خود را از جامعه سکوالر جامعه(.  14)همان، ص همۀ امور، و از جمله فهم دین، است « شدن

 هاي فوق طبیعی و نمادهايههاي بسته و اسطوربینیهاي دینی و شبه دینی رهانیده و همه جهانتمامی دریافت

گرداند مقدس را شکسته و از هم پاشیده است و توجه خود را از جهان ماورا به این جهان و این زمان برمی

شود، بلکه همچنین به هاي سیاسی و اجتماعی زندگی را شامل میسکوالریزم نه تنها جنبه(. 13)همان، ص 

گیرد و بر زوال و ناپدید شدن تعیین نمادهاي تکامل ز در برمیهاي فرهنگی را نیناپذیرجنبهصورتی اجتناب

یز گرایی در همه چگرایی و تاریخیفرهنگی داللت و اشاره دارد )همان(. طبعاً نتیجه چنین نگرشی نسبیت

بینی و هایی که تصویري از جهانوي به همین دلیل، شناخت و ارزش (.11 -13)همان،ص خواهد بود 

یویگري، )اسالم و دنگیرد است، پیوسته در معرض تجدید نظر و تغییر قرار می چنین تمدنیایی زندگی مراهن

اجزاي تمام کننده در ابعاد سکوالریزم عبارت است از رهایی از طلسم سرخوردگی طبیعت،  (.123ص 

ها. مقصود آنان از رهایی از طلسم سرخوردگی زدایی از طبیعت و سلب تبرک و تقدس از ارزشتقدیس

طبیعت این است که آن را از تکلفات جادویی و خدایگانی و ماورایی آزاد کنیم و به ویژه آن را از خدا )به 

معناي خاص آن( جدا کنیم و متمایز ساختن انسان از آن، به صورتی که دیگر به طبیعت به عنوان موجودي 

ار هاي خود به کبر اساس نیازها و نقشه الهی نظر نداشته باشد، تا بتواند آزادانه بر روي آن عمل کند و آن را

دایی از سیاست زگیرد و بدین ترتیب خود، آفرینندۀ تغییر تاریخی و رشد و توسعه شود. مقصود آنان از تقدیس

نیر این است که قدسیت قانونی را از قدرت و سلطه حذف کنیم تا شرایط الزم را براي تغییر سیاسی و به 



از  زداییزم را براي ظهور یک فرایند سیاسی فراهم آوریم. مقصود از تقدیسدنبال آن، تغییر اجتماعی ال

هاي فرهنگی و هر نوع نظام و دستگاه ارزشی را امري زودگذر و نسبی ها نیز این است که همه آفریدهارزش

ی را فراهم یطبدانیم، تا از این طریق، راه را براي تاریخ و تغییر آن کامالً باز بگذاریم و و بدین ترتیب شرا

« ورغوطه»آوریم که انسان آزادانه هر تغییري را که مایل است ایجاد کند و بیافریند و خود را در فرایند تکاملی 

آورد و گشودگی و آزادي الزم را سکوالریزم همه ارزشها را به صورت نسبی در می(. 11)همان، ص سازد 

در این تصویر، دین نیز در مسیر و همراه با (. 13ن، ص )هماآورد براي عمل انسان و براي تاریخ فراهم می

 (.24)همان، ص کند کند همان گونه که انسان و تاریخ رشد پیدا میتکامل انسان تغییر و رشد پیدا می

 دارد، و داشته وجود مسیحیت در سکوالریزم بروز و ظهور براي الزم زمینه که است اعتقاد این بر عطاس .3

این ادعا که (. 21 -23 ص همان) است موردبی و وجهبی کامالً امر این در مسحیت به اسالم قیاس ولی

اي از انجیل است، اصل و اساسی در دنیوش )سکوالریزاسیون( ریشه در ایمان کتاب مقدس دارد و ثمره

ط انسان توسهاي دنیوش نه در ایمان انجیلی، بلکه در تفسیر ایمان انجیلی به واقعیت تاریخی ندارد. ریشه

 هاي فلسفی و مابعد طبیعی عقالنی محضباختري قرار دارد. نه ثمره انجیل، بلکه ثمرۀ تاریخ طوالنی تعارض

« رشد»ک چون یکند و همانسان باختري است. وابستگی تفسیر و جهان بینی به یکدیگر، در تاریخ عمل می

دان جهت که براي انسان باختري حقیقت، یا خود رسد؛ در واقع منطقاً در تاریخ چنین بوده است، ببه نظر می

 (.11)همان، ص خدا، با گذشت زمان و تاریخ در خود انسان تجسم پیدا کرده است 

 زا اخذ با را خود مراسم و آداب نظام تدریج به که است انسان پرداخته و ساخته واقع در موجود مسیحیت

 نروش و کرد تصفیه را خود معتقَدات متوالی، مراحل در و داد گسترش و شکل دیگر هايسنّت و فرهنگها

 مناسبی بینیجهان از چون و کرد، جذب خود به را رومی قوانین نداشت، شده وحی قانونی چون. ساخت

 ریتعا به رومی -یونانی آراي و اندیشه و تفکر از را آن باشد؛ گرفته سرچشمه وحی از که نبود برخوردار

 به دریجت به. آورد وجود به پرداخته و ساخته مابعدطبیعی فلسفه و خداشناسی یک ،آن از بعدتر و گرفت

 بینیجهان یک بینش داخل در آن علوم و هنرها و پرداخت، خود به مخصوص مسیحی شناسیجهان ایجاد

 دینی اسالم که است حالی در این. (21 ص همان،) کرد پیدا تکامل و رشد آن بینیجهان و متمایز، مسیحی

 بدان این و است؛ مطلق آن در یافته تجسم هايارزش است، گريتاریخی و بشري «تکامل» تأثیرهاي مافوق

 ت؛اس برخوردار بشر و حقیقت و جهان و خدا به نسبت خود مخصوص مطلق بینش از اسالم که است معنا

 این و آن به مخصوص هايبینیجهان از و آن؛ شناختیروان و شناختیجهان و وجودشناختی تفسیر از و



 چنین چون بنابراین و(. 21 همان، ص) دارد بشر نوع براي نهایی اهمیت آخرت و آینده که بینش و بصیرت

 که اشدب شده گرفته ارزشهاي همۀ بودن نسبی معنی به که صورتی در را، هاارزش زداییتقدیس مفهوم است،

 و استسی از «زداییتقدیس» حالت است چنین نیز و...  کندمی طرد کامالً شود،می تکرار تاریخ در پیوسته

-قدیست سیاست از واقعاً اسالم. شد آغاز اسالم خود با...  سیاست از زداییتقدیس...  اقتدار، و سیاسی قدرت

 بر شدۀ بنا خود اسالم چه، دارند؛ نظر در( سکوالر و متجدد غربیان) آنان که حدي تا نه ولی کرد، زدایی

 بر و د،نبو خدا قدرت بارۀ در اندیشیدن از کمتر که بود علیه اهلل صلوات پیامبر مقدس قدرت و الهی قدرت

 هب مسلمانان همۀ و فردي، صورت به مسلمان هر بنابراین. کنندمی تقلید او نمونه از که کسان آن قدرت

 قدسیت منکر دولت و حکومت هر و فرد هر براي ،(امت) جامعه در و ملت در و اجتماع در گروهی صورت

 باشد ودهبمی علیه اهلل صلوات پیامبر عمل با مطابق حکومت و دولت یا فرد آن عمل که این مگر بودند حقانی

 دنکر بیعت و برداريفرمان و اطاعت بدهکار مسلمان فرد واقع در. کند پیروي خدا شدۀ وحی نهی و امر از و

 او تادۀفرس و خدا مخصوص او وفادارانۀ تبیعیت و بیعت نیست؛ دولت و قانونی شاه یک به حتی واقعی،

 که رد،دا صحت طبیعت هايفریبندگی طلسم از رهایی لحاظ از مطلب همین و. دیگران به نسبت نه و است

 (.  23 ص) است سکوالریزاسیون ابعاد در شونده ترکیب جزء ترینمهم

 و رافکا و آداب سنّت، از مقصود غربیان ادبیات در است؛ شده مغالطه موجب میان این در نیز «سنّت» مفهوم

 در که حالی در بودند، پایبند و معتقد بدان پیشین و گذشته هايانسان و جوامع که است هاییارزش و عقاید

 است آله و یهعل اهلل صلی اسالم پیامبر گقتار و رفتار و کردار و سیره و روش ت،سنّ از مقصود اسالمی، تعابیر

 (.21 ص همان،)

 شناختیمبانی انسان

-می وي. دکن¬می مترتب آن بر را متعددي فواید و نتایج و دارد تأکید بسیار ذر عالم پیمان و الست آیه بر عطاس.1

 میثاق نای چگونه که کردم ثابت و گفتم، سخن انسان و خدا میان شدۀ بسته میثاق مفهوم اول درجه اهمیت از: »گوید

...  دین این به وابسته مفاهیم همه میان در و است، دین اسالمی مفهوم عزیمت نقطه دارد، اساسی ماهیت و طبیعت

 (.11 ص همان،) است غالب عنصر



 با آدمیان مجموع همچنین و فرد هر بین که داندمی متعال خداي با روحانی و روحی اتصالی را پیمان  این وي .2

 مبنایی) داندمی اسالمی امت و جامعه در برادري و اخوت احساس حقیقی دلیل را آن و گردیده منعقد متعال خداي

 (.13 -13 ص همان،) گویندمی غربیان که اجتماعی قراداد صرفاً نه و( عطاس تفکر در شناختیجامعه

 ناست. همچنی انسان داده شده او فطرتاً به مطلق و یکتایی شناخت خدا بر اساس آیات قرآن معتقد است سعطا .9

، 9، و سوره 132، آیه 3است: سوره  پرستش( او موجود سزاوار )تنها حقیقی عبادت موضوع این که و اورب بودن 

 .(191)اسالم و دنیویگري، ص  11آیه 

رداري و اطاعت از خداي متعال است؛ بو وظیفه اوفرمان )همان(. 31، آیه 31هدف انسان بندگی خدا است: سوره. 4

 (.191)همان، ص  91، آیه 91و این مطابق فطرت او است: سوره 

 (. 192)همان، ص . 91باشد: سور بقره، آیه خدا خلیفه اء مجهز کرده تا برروي زمیناسم به علم به  را انسانخداوند . 3

  (.191 )همان، ص کندولیت در دین و اسلَمَ تجلی پیدا میئتعهد ومس الست، انسان مسئول است واین بر اساس آیه. 1

آن  و پیمان الست، و بالطبیع لوازم ؛است موجودي فراموشکار است )و بنابه گفته برخی انسان از نسیان. اما انسان 3

، و 21، آیه 113گردد: سوره شی سبب نافرمانی او نسبت به خداي متعال میورا، به فراموشی سپرده است و این فرام

)اسالم و دنیویگري،  99، آیه 32شود: سوره میبه سبب همین خصوصیت )نافرمانی( متمایل به ظلم و نادانی )جهل( 

 .(192ص 

 رفص نه) کندمی تبعیت هم دولت و حکومت از که است الست پیمان همان سبب به تنها مسلمان یک رو همین از .3

 و خدا که نهایتی و هدف و پیمان آن از ، حکومت و دولت اگر رو همین از و (199)همان، ص  (اجتماعی قرارداد

 و کند قیام دموجو وضع مقابل در باید ناگزیر مسلمان فرد بگیرد، فاصله و شود منحرف کنندمی دنبال اسالم و پیامبر

 همان،) .بازگرداند و کند هدایت بود شده تأسیس آن پیمودن براي که درستی راه و مسیر به را جامعه تا نماید تالش

 (.13 ص

 دتأکی «خود مناسب مکان و جا در چیز هر گرفتن قرار: موضعه شیء کل وضع» به عدالت تفسیر ضمن . عطاس3

دي به همان بن)که پاي را خودش با فرد رابطه بلکه نیست هاانسان دیگر با فرد رابطه شامل صرفاً معنا این که کندمی

 به نسبت معنی به تنها نه جااین در مکان: »شودمی شامل نیز (199اسالم و دنیویگري، ص عهد و پیمان الست است، 

 که ار پرسش این پاسخ وي رو این از. «شودمی شامل نیز خودش شخص به نسبت را او وضع بلکه است، دیگران

 شدن منحرف و گناه با که چرا ؛(31 ص همان،) داندمی مثبت «باشد بوده ستمگر خودش به نسبت تواندمی کسی آیا»

 ص ،همان. )است کرده خیانت بسته، متعال خداي با الست عهد در که پیمانی آن یه واقع در خداوند، بندگی مسیر از



 کرده چنان است؛ بده کار به نادرست و بد را آن و ندارد، تعلق آن به که است داده قرار جایی در را خود روح و(. »32

 گوید:وي با اشاره به عهد الست می (.39 ص همان،)  «است کرده پیدا افزایش یا کاهش خود واقعی طبیعت از آن

هدف و منظور  از اخالق پیمان با خدا در واقع با هر روح منفرد بسته شده و آن روح آن را با خدا امضا کرده است. »

دهد که آن کار کند، بدان جهت انجام میدر اسالم سرانجام براي فرد است؛ هر کاري که فرد مسلمان در این جهان می

 ( 199)همان، ص  «دۀ او چنین گفتهاندخوب است، تنها به این سبب که خدا و فرستا

 را یعتطب طلسم خودش قول به سکوالریزاسیون، جریان تأثیر تحت مدرن دوران بشر که کندمی تأکید عطاس. 11

 و قشن خود به اکنون نگریست،می طبیعت به هراس با روزگاري اگر و است، بریده خدا با را آن ارتباط و شکسته

 مینه به و آورده روي طبیعت در خدایی نقش ایفاي به الزم، حکمت و واقعی قدرت داشتن بدون و داده خدایی جنبۀ

 اسالم) است برده میان از کامالً را طبیعت و انسان میان هماهنگی و کندمی و کرده ترویران را آن روز به روز نیز سبب

 و جانشین انسان شریف، قرآن فرمایش بنابر و اسالمی دیدگاه طبق که است حالی در این(. 93 ص دنیویگري، و

 شریک آفرینش، در را خود که باشد گستاخ اندازه آن به نباید و است طبیعت ممکت در خداوند وارث و خلیفه

 است الزم و کند رفتار داده اجازه و فرموده خداوند که چنانآن و درست و حق به طبیعت با باید وي. بداند خداوند

 در را ویرانی که این نه برد، کار به مشروع صورت به را آن باید او. باشد داشته وجود هماهنگی طبیعت و او میان که

 (.91 ص همان،) آورد پدید آن در نابسامانی و پریشانی و سازد شایع آن

 انسان تطبیع: »عنوان با سوم گفتار ،... درآمدي. ک. ر «شناشیانسان» مورد در عطاس تفصیلی نظرات مطالعه براي. 11

 ترتیب بدین را درجه چهار یا مرحله چهار عقل براي وي مثال براي(. 121 -33 ص ،«انسانی نفس شناسیروان و

 (.114 -119 ص ،... درآمدي. ک. ر) مستفاد عقل و بالملکه عقل ممکن، عقل هیوالنی، یا مادي عقل: شماردبرمی

 مادي، غیر و روحانی ساحت که این و  (194 و 191 )اسالم و دنیویگري، ص انسان بودن ساحتی دو بر عطاس. 12

 -211 و 112 -111 و 33 و  31 ص اسالمی، شناسیجهان بر درآمدي عطاس،) دارد تأکید است انسان اصیل بعد

انسان داراي دو بافت جداگانۀ جسم حیوانی »: (،149 ص ،1333 عطاس، و 32 ص دنیویگري، و اسالم همو، و 211

 (. 211)درآمدي ...، ص  «و نفس عقلی است

Al-Attas, Muhammad Naghib Syed (1995). Prolegomena to the Metaphysics of Islam: 

An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam. Kuala Lumpur: 

International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC). 

 (111 -111 ص ،... درآمدي) انسان براي نزولی و صعودي سیر دو امکان بر تاکید ..19



ن گفتن و ارتباط برقرار کرد خداوند انسان را با ملکاتی از رؤیت صحیح فهم و چشیدن درست حقیقت و سخن. 14

انجام دهد چنان به او دیگران مجهز کرده است و راست و دروغ را نسبت به جریان عملی که باید  راست و صحیح با

. عالوه بر این خدا او را با 3-1، آیه 31خود برسد: سوره  ]روشن[ د به سرنوشت روشننشان داده است که وي بتوا

 (.192)اسالم و دنیویگري، ص عقلی مجهز کرده است که راست را از دروغ و حق را از باطل تشخیص دهد 

د آفریده است و انتخاب ]راست و دروغ، و حق و باطل( را به خود گر و آزااوند انسان را موجودي انتخابد. خ13

ماندن  دروي همچنین تأکید میکند که اجراي عدالت درحق خود و هدایت و نگاهداري نفس  )همان(.او سپرده است 

)همان ص  «هم دین و هم اسالم ... سر و کار با آزادي نفس ناطقه دارند» :پذیردبر آن عهد الست، آزادانه صورت می

199) 

انسان، امانتی را به وي سپرده است؛ قبول این مسئولیت مستلزم  انسان امانتدار الهی است و خداوند با اعتماد به. 11

 )همان(.   .32، آیه 99و هدف خداي متعال است: سوره  عمل کردن بر طبق خواست

 دیدگاههای عطاس در زمینه اسالمی کردن دانش

اي هکردن دانش از نظر عطاس یعنی تذهیب و تنزیه علوم انسانی موجود آلوده به مرام . برخی گفته اند اسالمی1

(. این نویسندگان سپس اضافه 193شناسی ...، ص هاي غیر دینی شده )روشدنیوي و خردگرایی فلسفی و اندیشه

ی کنیم بر آنها استوار است بررس ها و مبانی بنیادینی را که علم غرباند تذهیب و تنزیه به این معنا است که گزارهکرده

هاي اسالمی و آن قسمتهایی را که با مفاهیم اسالمی در تضاد هستند حذف کرده و به جاي آنها از مفاهیم و گزاره

هاي سازي علم عبارت است از رسوخ دادن مفاهیم بیگانه در  اندیشهاستفاده کنیم )همان(. در مقابل، نااسالمی

 (. 19دهند )درآمدي ...، ص مانند و بر تفکر و استدالل نشان میمیکه در آنجا  -مسلمانان

= ) اول مرحلۀ در: است کرده پیشنهاد را مرحله دو اسالمی علوم تحقق براي از نظر برخی نویسندگان نیز عطاس

 رارق بررسی مورد دقت به موجود علوم آن، اساس بر که کندمی پیشنهاد را عمیقی و کامل بازنگري( سازياسالمی

 در. شوندمی جایگزین اسالمی اساسی مفاهیم و شده جدا علوم پیکرۀ از غربی اساسی مفاهیم و عناصر و گیرندمی

 اسالمی، یشناختانسان و شناختیمعرفت شناختی،هستی مبانی از استفاده با نیز( اسالمی علوم تولید)=  دوم مرحلۀ

-روش از تفادهاس و پوزیتیویستی شناختیروش حصر نفی. شودمی ارائه اسالمی علوم تولید براي مناسب شناسیروش

 رايب تأویلی و تفسیري هايروش از استفاده و زبان سازياسالمی وتجربی، عقلی شهودي، اجتهادي، چهارگانۀ هاي

 بررسی و لتحلی). است اسالمی تولید علوم براي عطاس پیشنهادي شناسیروش انسانی، و طبیعی هايپدیده تبیین



-درگاه محمد سیدحمیدرضاحسنی، خسروپناه، عبدالحسین اجتماعی، علوم سازياسالمی درباره العطاس نقیب دیدگاه

: نقد .(243 ص ،1939 تابستان/  دوم شمارۀ هجدهم، سال 33/   اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعات فصلنامه زاده،

 مهم مفاهیم و عناصر که آن از پس( الکفایهفرض) فلسفی و منطقی، معقول، علوم در: است این عطاس خود تعبیر البته

 ایند،فر این. باشد اسالمی عناصر و کلیدي مفاهیم از آکنده باید رشته هر شد جدا آن هايرشته از یک هر از بیگانه

 تعبیرهایی از علم داشتن مصون معناي به علم کردن اسالمی. دهدمی تشکیل را آن( Islamization) کردن اسالمی

 (.11 -11 ص...  بر درآمدي) اندمذهبی غیر که کسانی معنیِ از نیز و است استوار دنیوي مرام پایه بر که است

بندي و انتشار شناخت در جهان اسالم، باید به نفوذ مفاهیم کلیدي در خبر دادن از وضع کنونی با توجه به صورت

یج تباه شده، و اگر از آن جلوگیري نشود به نتاشکه سبب پیدا شدن اجهان باختري در جهان اسالم توجه داشته باشیم 

هاي بزرگ و کوچک ها و از طریق آنها و سازمانبندي شده و و در دانشگاهوخیمی خواهد انجامید. چون آنچه صورت

الب آن قدیگر انتشار پیدا کرده، در واقع آمیخته و آغشتۀ با خصوصیت و شخصیت و فرهنگ و تمدن غربی و به 

درآمده است. نخستین وظیفه ما این است که این عناصر را جدا کنیم که مشتمل بر مفاهیم کلیدي سازندۀ آن فرهنگ 

و تمدن است. این عناصر و مفاهیم کلیدي به صورت عمده در آن شاخه از شناخت رایج است که به علوم انسانی 

ا هطبیعی و کاربردي، مخصوصاً در آنجا که به تفسیر واقعیت تعلق دارد، هرچند امکان آن هست که در علوم فیزیکی و

کند، نیز دیده شود؛ در همۀ اینها باید فرایند جدا کردن عناصر و مفاهیم کلیدي ها ارتباط پیدا میبندي نظریهو صورت

آزاد  ناختپذیر شود؛ چه بدان معنی است که پس از انجام پذیرفتن فرایند جداسازي که به آن اشاره شد، شصورت

شود، ( آمیخته و آغشته می134شدۀ از عناصر و مفاهیم کلیدي، سپس با عناصر و مفاهیم کلیدي اسالمی )آغاز ص 

ازد سکه از لحاظ طبیعت بنیادي آنها که معرّف فطرت است، در واقع شناخت را آلوده به صفتی از وظیفه و هدف آن می

، و پذیردآورد. شناخت امروزین را به صورتی که هست نمیدر می« شناخت راستین»دین گونه آن را به صورت بو 

علوم و اصول اسالمی در « جا کردنجابه»و « پیوند زدن»آن را تنها از طریق « اسالمی شدن»سپس آرزوي آن دارد که 

 وب. پیوندآورد که روي هم رفته نه سودمند است و نه مطلآن انجام دهد؛ این روش تنها گفتگو و جدلی را فراهم می

گانه در اختیار عناصر بی« تنه»تواند ما را به نتیجه مطلوب برساند، در صورتی که جا کردن، هیچ کدام نمیزدن و جابه

ا پس از آن تنۀ اثر شود، تبایستی پیش از آن استخراج و بیقرار گرفته و بیمار شده است. عناصر و بیماري بیگانه می

 (134 -139، ص اسالم و دنیویگري)سالمی ریخته شود.  شناخت بتواند دوباره در قالب ا

بندي و کامل کردن عناصر و مفاهیم کلیدي اسالمی به صورتی صورت ما وظیفه مهم بعدي( 134)ادامه مطلب ص 

ترین ایینو بتواند در نظام تعلیم و تربیت، از پ است که ترکیبی از آن پدید آید که مشتمل بر هستۀ شناخت بوده باشد،

ي اورد. شناخت هستهوداردهایی( در هر درجه به وجود آنهایی )استادرجات تا باالترین آنها گسترش یابد و استانده

بندي شود، الزم است به صورت ترکیبی باشد مشتمل بایستی پیش از همۀ ترازهاي دیگر صورتدر تراز دانشگاه می



اخت )علم و معرفت(، نن و وابستگی آدمی به آن، از شبر مفردات و اجزایی از: طبیعت آدمی )انسان(، طبیعت دی

ادب(. اینها باید ارجاع به مفهوم خدا و ذات  -طبیعت کار صحیح )عمل حکمت و عدل در ارتباط با انسان و دین او،

و صفات او )توحید( شود، وحی )قرآن مجید(، معنا و پیام آن، قانون وحی شده )سنّت( و آنچه بالضروره در پی آن 

و سنّت و تاریخ و پیام پیامبران پیش از وي. اینها نیز باید با ارجاع و اشارۀ  ،، زندگی اوهاهلل علیآید: پیامبر صلواتمی

بایستی مشتمل بر عناصر رعیه( همراه باشد که میشبه شناخت اصول و عمل کردن به اسالم، علوم دینی )علوم ال

ناختی متعلق به سلسله مراتب هستی و شناخت اخالق اسالمی شهاي جهانزهومشروع تصوف و فلسفه اسالمی و آم

ک بینی اسالمی به صورت یو اصول اخالقی و ادب بوده باشد. بر آنچه گذشت، باید فرا گرفتن زبان عربی و جهان

ر ادنگآه تتکمیلی به صورت یک وحد( 133)آغاز ص اي که داراي ترکیب و کل افزوده شود. این شناخت هسته

رناپذیر یغیبایستی به صورت تراي سطح و تراز دانشگاه تهیه شده و عنوان الگویی براي ترازهاي دیگر دارد، میاست، و ب

هاي آموزش و پروش فراهم شود. در هر تراز، ازهاي تعلیمات ابتدایی و متوسطه از برنامهرتر آن براي تدر اشکال ساده

اي ته؛ چه شناخت هساسر جهان اسالم مورد استفاده قرار گیردبایستی چنان ساخته شود که در سراي میشناخت هسته

براي همه مسلمانان اجباري )فرض عین( است. نسبت به علومی که تنها براي بعضی از مردم اجباري شناخته شده 

به عناصر اسالمی و  و مفاهیم کلیدي، پس از خارج کردن عناصر  ۀبایستی آغشت)فرض کفایت(، اشاره کردیم که می

و  بایستی شناخت فرهنگ و تمدنها، براي هر شاخه بوده باشد. بر این شناخت میو مفاهیم کلیدي بیگانه از برنامه

گر ن با یکدیاي در مقایسه ادیاهاي تازهاندیشۀ اسالمی و گسترش علوم در اسالم افزوده شود. در این گروه نیز درس

بایستی به عنوان وسایلی براي آن فراهم اید تا مسلمانان بتوانند فرهنگ از دیدگاه اسالمی، و فرهنگ و تمدن غربی، می

تر وجود داشته و پس از این نیز براي رویارویی با اسالم وجود خواهد داشت، به خوبی بشناسند. که پیش را و تمدنی

ند. بدون کاي تا شناخت علوم، تأمین میها را در پیشرفت بعدي از شناخت هستهرنامهشناختن همه اینها ادامۀ منطقی ب

اي افزوده شود. تعیین درجه اولویت، با در نظر شود که بر آنچه گذشت چیزهاي تازهشک با گذشت زمان الزم می

ه سودمندي و ناپذیر وابسته بناخت علوم، به صورتی تغییرشهاي مختلف هاي افراد به راه یافتن به شاخهگرفتن تالش

سودمندي و فایده براي شخص، اجتماع و »بندي مفهوم صورت فایدۀ آنها براي شخص و اجتماع و دولت است.

ر د بایستی مندرج در فهرست آن اصول کلی باشد که منعکس کننده عناصر و مفاهیم کلیدي اسالمی است.می« دولت

ه گونهاي باید ب یلی نباید بنا بر داوري افراد بوده باشد، بلکه آن نیزنتیجه، درجۀ اولویت در انتخاب رشته تحص

 طرحریزي شود که بتواند نیازمندیهاي فرد، اجتماع و دولت را تأمین کند.

اي به همگان از زن مرد واجب است و تفاوتی بین مدو زن نمیکند؛ اما در علوم فرض کفایت تحصیل شناخت هسته

براي زنان مطلوب نبوده باشد؛ و به همین جهت بعضی براي مردان حالت اجباري پیدا ممکن است برخی از شاخهها 

 (.133میکند و بعضی براي زنان )اسالم و دنیویگري، ص 



)به ویژه در سطوح  تحصیل در  علوم مربوط به فرض کفایت هیچ ضرورتی ندارد عطاس همچنین معتقد است

د تحصیل شناخت )یعنی فرض کفایت( ضرورتی ندار: »بدانیمحقی همگانی  تحصیالت تکمیلی و مراتب باالي آن( را

این تناقضی در اصطالحات و در هدف خواهد  -حقی همگانی باشد؛ هیچ کس در اسالم حق نجام دادن کار بد ندارد

 کردنچون ویران عدالتی است، و این یک حق نیست. انجام دادن کار بد و نادرست همبود. بد کردن به معناي بی

شخصیت خویش و اجتماع و دولت است و گرویدن بر گرد سه نقص و عیب: دروغ گفتن، خلف وعد، و پیمان 

ها و ضوابطی اخالقی تعیین شود و نظامی در آموزش و ؛ بلکه باید مالک.(131)اسالم و دنیویگري، ص « شکستن

 .از شناخت غیر ممکن شناخته شود وصول گروهی از اشخاص به درجات خاصی ،که بنا بر آن پرورش طراحی گردد

خواهند از فرایند آموزش و تواند همچون یک وسیلۀ رسیدگی اخالقی در اختیار همۀ کسانی که میاین طرح می

پرورش عبور کنند قرار گیرد. چنین تدبیري اگر به صورت مثبت و قاطع در همۀ ترازهاي نظام آموزشی به کار برده 

 انجامد کمک کند. البته عطاسعدالتی و نادانی میاي که به بیلو گرفتن از خلف وعدهتواند به کاستن و جشود، می

مربوط به صورتبندي و تکامل هستۀ شناخت )علوم فرض عین(  صیلاکند و تفجزئیات بیشتري از این طرخ ارائه نمی

و همجنین ترتیب و نظم و گسترش سایر علوم (فرض کفایت( را به تشکیل گروههاي تخصصی و پژوهشهاي بلند 

ه براي ثمربخشی طرحی به این بزرگی نبیناانتظار نزدیک»:  (133 -131)اسالم و دنیویگري، ص  کند مدت منوط می

منتظر دست یافتن به نتیجه عالی و سریع بودن، بیهوده است. پیشینیان بزرگ و خداترس ما که از بینش  داشتن، و

ها تحمل رنج و زحمت کردند تا توانستند به یاري و اند، قرنرفی عقالنی و روحانی برخوردار بودهژ و زیرکانه

کنند، و اگر ما آرزوي باال رفتن و رسیدن به  ریزيهایی عالی براي تفکر و عمل طرحراهنمایی خداوند متعال، نظام

 (. 131ي، ص )اسالم و دنیویگر« بایستی با فروتنی از آنان تقلید کنیماست، می مقامی داریم که مقتضی چنین توقعات

 

سیر مها و بنیادهاي تفکر اسالمی را هدف گرفته که اي است که شالودهترین گزارهگرایی مهمدنیوي». در این میان، 2

رود که فرایند نااسالمی کردن در جهان اسالم رخ داده اي پیش میتولید علم و معرفت علمی در علوم انسانی به گونه

 (.193شناسی ...، ص )روشاست 

از تغییر و بازطرحی نظام تعلیم و تربیت )آموزش و پروش(  باید اسالمی علوم تحقق براي است معتقد . عطاس9

 انشگاهد نیم. براي ایجاد این تغییر نیز ابتدا باید اصالح و تغییر را از طراحی نظام تعلیم و تربیتجوامع اسالمی آغاز ک

 هک آن براي و آن اساس بر گاهآن و شد خواهد معلوم برنامه ترینکامل و واالترین سطح این در که چرا کرد؛ شروع

 انشگاهی،دپیش) ترپایین سطوح هايبرنامه توانمی شویم، نایل آموزش در غایی مقصد این به بخواهیم اگر ببینیم



 ايگونهبه دباب علمی چنین که کندمی تأکید همچنین وي. کرد تنظیم اسالم جهان کل براي را( ابتدایی و دبیرستانی

 .(11 -33)درآمدي...، ص باشد  سازگار اسالم از سنی و شیعی تعبیر دو هر با که شود تنظیم

بندي و کامل کردن عناصر و مفاهیم کلیدي اسالمی به صورتی است که ترکیبی از آن صورت ما وظیفه مهم بعدي

تا باالترین  ترین درجاتو بتواند در نظام تعلیم و تربیت، از پایین پدید آید که مشتمل بر هستۀ شناخت بوده باشد،

اي در تراز دانشگاه شناخت هستهورد. وداردهایی( در هر درجه به وجود آنهایی )استاآنها گسترش یابد و استانده

الزم است به . ]این شناخت[ (134)اسالم و دنیویگري، ص  بندي شودبایستی پیش از همۀ ترازهاي دیگر صورتمی

صورت ترکیبی باشد مشتمل بر مفردات و اجزایی از: طبیعت آدمی )انسان(، طبیعت دین و وابستگی آدمی به آن، از 

ادب(. اینها باید  -طبیعت کار صحیح )عمل حکمت و عدل در ارتباط با انسان و دین او،اخت )علم و معرفت(، نش

ارجاع به مفهوم خدا و ذات و صفات او )توحید( شود، وحی )قرآن مجید(، معنا و پیام آن، قانون وحی شده )سنّت( 

ینها و سنّت و تاریخ و پیام پیامبران پیش از وي. ا ،، زندگی اوهاهلل علیآید: پیامبر صلواتو آنچه بالضروره در پی آن می

ایستی برعیه( همراه باشد که میشنیز باید با ارجاع و اشارۀ به شناخت اصول و عمل کردن به اسالم، علوم دینی )علوم ال

 تشناختی متعلق به سلسله مراتب هستی و شناخهاي جهانزهومشتمل بر عناصر مشروع تصوف و فلسفه اسالمی و آم

المی به بینی اساخالق اسالمی و اصول اخالقی و ادب بوده باشد. بر آنچه گذشت، باید فرا گرفتن زبان عربی و جهان

 تتکمیلی به صورت یک وحد( 133)آغاز ص اي که داراي ترکیب و صورت یک کل افزوده شود. این شناخت هسته

ورت بایستی به صن الگویی براي ترازهاي دیگر دارد، میر است، و براي سطح و تراز دانشگاه تهیه شده و عنواادنگآه

شود.  هاي آموزش و پروش فراهمازهاي تعلیمات ابتدایی و متوسطه از برنامهرتر آن براي ترناپذیر در اشکال سادهیتغی

چه  ؛بایستی چنان ساخته شود که در سراسر جهان اسالم مورد استفاده قرار گیرداي میدر هر تراز، شناخت هسته

 (.133 -134)همان، ص  اي براي همه مسلمانان اجباري )فرض عین( استشناخت هسته

 :کندمی مطرح ذیل ترتیب به را( الکفابهفرض و العینفرض) دانش گونه دو وي 

 پیامبر گیزند بر مشتمل) سنّت -(آن تأویل و تفسیر، حفظ، بر مشتمل) کریم قرآن(: دینی علوم) العینفرض علوم  

 قوق،ح و فقه بر مشتمل) شریعت -(آن موثق نقل و حدیث حضرت، آن از پیش انبیاي پیام و سرگذشت و اسالم

 -[توحید] او افعال و اسماء صفات، ذات، خداوند، بر مشتمل) کالم -[احسان ایمان، اسالم،] اسالم عمل و اصول

 اسالمی هفلسف موجه عناصر و شناسی،جهان شناسی،هستی شناسی،روان بر مشتمل[ )تصوف] اسالمی مابعدالطبیعه

 زبان دستور ربی،ع زبان بر مشتمل) شناختیزبان علوم -هستی مراتب سلسله به وابسته شناسیجهان معتبر مبانی شامل

. وي در جایی دیگر علومی را که تحصیل آن بر همه واجب است )علوم فرض عین( این (ادبیات و شناسیواژه عربی،



کند: قرآن )مشتمل بر شرح و تفسیر(، توحید، اصول اسالم )مشتمل بر اسالم، ایمان و احسان(، زندگی گونه معرفی می

 (131)اسالم و دنیویگري، ص پیامبر )سنّت(، حدیث و علوم دینی، علم اخالق، زبان عربی 

 نعتیص علوم -کاربردي علوم -طبیعی علوم -انسانی علوم(: فلسفی و معقول، منطقی، علوم) الکفایهعلوم فرض   

 باید( فلسفی و معقول، منطقی، علوم) علم این به گویدمی البته وي(. 11 ص اسالمی، شناسیجهان بر درآمدي)

. 9 غربی فرهنگ و تمدن. 2 اسالمی نگاه از تطبیقی دین. 1: باشد موارد این با پیوند در که افزود ايتازه هايرشته

 بر مشتمل)  اسالمی تاریخ. 4( ادبیات و شناسیواژه زبان، دستور اسالمی، هايزبان بر مشتمل) شناختیزبان علوم

درآمدي ) جهانی تاریخ عنوان به اسالم علوم، اسالمی فلسفه اسالم، در علوم گسترش اسالمی، فرهنگ و تمدن، تفکر،

ی فیزیکی، کاربردي، علوم انسانکند: طبیعی، وي در جایی دیگر علوم فرض کفایت را این گونه ذکر می (.11 ص ...،

 (131)اسالم و دنیویگري، ص شناسی و غیره، زیبایی

. البته عطاس معتقد است عالوه بر تغییر محتوایی، تغییر ساختاري و مدیریتی نظام دانشگاهی در جوامع اسالمی نیز 4

نونی، هاي کتغییراتی در دانشگاهالزم است و باید از اساس، طرحی نو براي دانشگاه اسالمی درانداخت و صرف ایجاد 

 کنیم، باید به منظور تخصصاي که مجسم میاگرچه دانشگاه اسالمی»... کافی نیست و مارا به مقصد نخواهد رساند: 

در انواع خاص علوم منطقی، معقول، و فلسفی و حتی در خود علوم دینی تدارک شود، اما مفهوم تخصص 

(specialism در بافت آموزش و )گر همان معنایی نیست که عموماً امروز از آن برداشت پرورش اسالمی بیان

یم، کنکند؛ اما به معنایی که اکنون از آن درک میکنیم. تخصص در حقیقت، به نیازهاي جامعه و کشور اشاره میمی

ک در پیوند نزدیگر آن است در یک جامعه و حکومت غیر دینی تحقق بخشد. تخصص الزاماً نباید آنجه را که نشان

ا، هبا این نکته، ترکیب خود دانشگاه باید با آنچه عموماً در عمل شناخته شده است جدایی داشته باشد. اولویت

هاي درونی آن، و نیز سرپرستی آن هم، مانند آنچه در عمل ها و بخشسازي دانشکدهها و آمادهها، وظیفهمنديتوان

ر باشد دانشگاه به انسان کامل بینجامد، پس ساختارهاي درونی و بیرونی آن، وجود دارد نخواهد بود؛ چون اگر قرا

اداره و نگهداري آن، شناخت و اقتدار شایسته درونش به وسیله خود دانشگاه، همه ناگزیر الگویی عملی از طرح 

 ن باید گستاخیانسان، آن گونه که اسالم مجسّم کرده است خواهد بود. به سبب وجود مالحظات و مالزمات گوناگو

« نی برآییمهاي کنواي داشته باشیم تا ایجاد دانشگاهی نوین را تجربه کنیم، نه آن که در پی دگرگونی دانشگاهبسنده

 (.19 -12)درآمدي ...، ص 

 علوم به مربوط اساساً را( علم هايرشته از یک هر از بیگانه عناصر جداسازي) دانش کردن اسالمی گرچه . عطاس3

 هانگرش دوینت و حقایق تعبیر به که هنگامی ویژه به) طبیعی و کاربردي علوم در حتی است معتقد اما داند،می انسانی

 .(11 ص همان،) گیرد انجام باید جداسازي فرایند همان( پردازندمی هانظریه و



انسانی تعلق دارد، هرچند این عناصر و مفاهیم کلیدي به صورت عمده در آن شاخه از شناخت رایج است که به علوم 

بندي ها و صورتامکان آن هست که در علوم فیزیکی و طبیعی و کاربردي، مخصوصاً در آنجا که به تفسیر واقعیت

ذیر پکند، نیز دیده شود؛ در همۀ اینها باید فرایند جدا کردن عناصر و مفاهیم کلیدي صورتها ارتباط پیدا مینظریه

 (.139 )اسالم و دنیویگري، ص شود

 سازياسالمی مسئلۀ از اگر وي دیدگاه از داند.سازي زبان میسازي دانش را اسالمی. عطاس یکی از لوازم اسالمی1

)مقاله خسروپناه و دیگران،  داشت  خواهیم اندیشه و تفکر حوزۀ در زیادي هايکژي و هادگرگونی غفلت شود، زبان

شود )درآمدي ...، ص کردن زبان سبب اسالمی کردن فکر و منطق میاسالمی : »(191شناسی ...، ص و روش 21ص 

ر خود شناسی، در تفسیچون زبان و اندیشه با هم پیوندي درونی دارند، آشفتگی معنایی در کاربرد نمادهاي زبان(. »19

کلیدي عمده  بسیاري از اصطالحات»(. 92، ص درآمدي ...)« آورداش آمیختگی و اشتباه پیش میبینیاسالم و جهان

معنا به اي پوچ و بیاند و به ناچار به گونهجا شدهاکنون جابههاي مسلمان همهاي ملتدر فرهنگ واژگانی زبان

کنند. این پدیده نوین فرهنگی چیزي است که انگیزۀ پریشانی و آشفتگی اندیشه هاي بیگانه معنا خدمت میحوزه

نااسالمی شدن هاي نااسالمی است. این همان است که آن را بینیبه جهانگرایی اي از واپساسالمی است. این، گونه

اي از این تأثیر )نااسالمی شدن زبان( در بحثی نسبتاً طوالنی و عطاس سپس به عنوان نمونه)همان(. « خوانممی زبان

م به مفهو« آموزش و پرورش»براي نشان دادن معناي « تربیت»دهد که چگونه اصطالح بسیار مفصل توضیح می

و اسالم و دنیویگري،  33  -99)همان، ص است « تأدیب»اسالمی، درست و شایسته نیست، و واژۀ درست و مناسب، 

اي که به شایستگی مبیّن آموزش و پرورش و فرایند آموزشی به واژۀ تربیت به هیچ رو به عنوان واژه: »(149ص 

هواداري « تأدیب»ست. ما در اینجا به جاي آن، از کاربرد واژۀ مفهوم اسالمی باشد، در جهان اسالم نهادینه نشده ا

اي تعریف کردیم که نخست مشتمل بر اسالمیت زبان بوده گونهما اسالمیت را به(. 33)همان، ص « ایمکرده

دن بینی یا دیباشد ... زبان و اندیشه و عقل ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند و در واقع براي عرضۀ جهان

اند. و بدین گونه اسالمیت زبان، اسالمیت اندیشه و عقل را با خود به همراه واقعیت آدمی به یکدیگر وابسته

  (.42)اسالم و دنیویگري، ص  دارد

 رضف علوم به حد از بیش پرداختن را حاضر حال اسالمی جوامع انحرافات و مشکالت و اشتباهات از یکی . عطاس3

 این دخو البته وي. داندمی تربیت و تعلیم نظام در آن به کردن کوتاهی و عین فرض علوم از شدن غافل و کفایت

-حاصال و تجددگرایانه و مدرنیستی هايایده با که داندمی مدارانیسیاست و رهبران آمدن کار روي از ناشی را مسأله

 نه  را برانره این خود وي البته. اندبرآمده اسالم دین در تحول و تغییر و قرآن تفسیر و اسالم سراغ به غربی گرایانۀ

 و سالما شناخت در اشتباه و و خطا پیدایش را اصلی سبب و داندمی مسبب نیز را آنها بلکه مشکل اصلی سبب



کند که مسألۀ و از همین رو تأکید می (112 -114 ص دنیویگري، و )اسالم کندمی ارزیابی و معرفی آن بینیجهان

اسالم ) بار بر آن تأکید شده است  111اسالم جایگاهی بسیار مهم و اساسی دارد و تنها در قرآن بیش از در « شناخت»

 صاصاخت کودکی تراز به تنها را عینی واجب تربیت و تعلیم که اندشده خرسند این به آنان: »( 39و دنیویگري، ص 

 قدارم راه این از. کند پیدا افزایش هولناک صورتی به که دارندمی روا چنان را کفایتی فرض که صورتی در دهند،

 چنان و ،کندمی پیدا افرایش دنیوي غیر شناخت با متناسب غیر صورتی به مسلمان فرد زندگی در دنیوي شناخت

 اصاختص جهان باره در معلومات کسب به بیشتر را خویش بلوغ ایام زندگی عمدۀ قسمت مسلمان فرد که شودمی

 بزرگ پیامبر زندگی هايدوران همه همچنین آنان»(. 112 -111 ص همان،) «پردازدمی دینی امور به کمتر و دهدمی

 زداییتروحانی صورتی به و داده قرار بحث مورد «راسیونالیزاسیون» طریق همین از را علیه سالمه و اهلل صلوات اسالم

 همچون و ناشایسته صورتی به وحی ماهیت و طبیعت به نگریستن با اند؛پرداخته آنها روایت و کردن بیان به شده

 «داییزروحانیت» با و معمولی؛ دیگر کتاب هر چونهم آن به نگریستن و قران باره در نظر اظهار با و ؛«طبیعی» نمودي

 «اندردهآو فراهم اسالم «دنیوش» براي را زمینه آنان آله، و علیه صلی اهلل اهللرسول شخص و شخصی زندگی از ادعایی

 انسان، و اجتماع و دولت هاياندیشه بارۀ در گروه این فکري انحرافات به همچنین وي(. 119 -112 ص همان،)

 و یاجتماع قرارداد نظریه) دموکراسی لیبرال به را اسالم کندمی تالش که اندیشه این و کرده اشاره برابري و آزادي

 این نه الماس که کندمی تأکید و داندمی باطل و کرده محکوم نماید تطبیق سوسیالیزم یا( غربی بشر حقوق هايآموزه

 ترجیح نآ جاي به و اصیل، اجتهاد به پرداختن از ناتوان یا اند،ناشایسته یا تنبل عقلی لحاظ از آنان... ».  آن نه و است

 آنها به ودخ مصلحت به ایشان و آورند، فراهم آنان براي را هاییاندیشه و بپردازند تفکر به غربی متفکران که دهندمی

 (. 119 ص همان،) «دهند قرار استفاده مورد خود منظور براي را آنها قاعدهبی روشی به و بدهند اسالمی رنگ

 تصوف» است معتقد و داده قرار نقد مورد کنندمی حمله تصوف به که را کسانی تصوف، بر تأکید با همچنین . وي1

 و تلقین ایۀم بود؛ بخشیده استحکام آن به و افزوده اشتباه، و ستمگري هايقرن در مسلمانان اعتقاد و ایمان بر حقیقی

 براي اییهپایه آن از بایستیمی که بود شده ما به روحانی ادبیاتی بخشیدن با ما ارواح و تمدن آرایش و ادب ترویج

 که نیست یتصوف دهند،می قرار جوییعیب مورد آنان که تصوف آن پس،. باشیم کرده بنا مسلمان فرد تربیت و تعلیم

 ص ان،هم) «شود تصوف متوجه نباید سرزنش و باشد، بوده تصوف تواندنمی بنابراین و آگاهند، آن از تصوف اهل

111 .) 

 و دانشمندان و( 119 صهمان، )( ها/ نوگرایانمدرنیست) گراننوین ،[گرایانسنت] گرانسنت گروه سه . عطاس3

 کسانی و خطا بر را گروه سه هر و کرده شناسایی را( 111 ص همان،) مسمانان بین در موجود دنیوي روشنفکران

 سوم گروه مورد در وي. کنندمی و کرده کمک دنیوش سوي به آن دان سوق و اسالمی جوامع انحطاط به که دانسته

 ندانشمندا تقوا، و فضیلت و روحی و عقلی تشخیص صاحب مردمان و اسالم بزرگ علماي که حالی در: »گویدمی



 ند؛پردازمی ما راهنمایی و کردن موعظه و دادن درس به و گویند،می سخن خود آثار طریق از ما با حکیمان، و قدّیسان و

 سخنان هب فهمند،نمی را حکمت کلمات معانی چون سوم گروه این ولی کنند؛می تفسیر را اسالم اصیل منابع ما براي و

 در خود غربی استادان از که ايکلمه هر به سخت آن، جاي به ولی کنند،نمی آنان به توجهی و دهندنمی گوش ایشان

 د،دهنمی نشان توجه آن به و کنندمی پیدا خاطر تعلق شنوند،می شناخت گوناگون هايشاخه و مختلف علوم بارۀ

به همین دلیل است  (.113 ص همان،) «باشند داشته تعلق است گرفته نام انسانی علوم آنچه به که مطالبی به مخصوصاً

المللی )مؤسسه/ دانشگاه بین (Institute of Islamic Thought and Civilization- ISTAC) که وي در ایستاک

اندازي و افتتاح شده است( براي رسیدن در مالزي راه 1331اندیشه و تمدن اسالمی که توسط عطاس رسماً در سال 

هاي دانشمندان هاي مهم ایستاک را مرور و باز نشر آثار بزرگان اندیشهاهداف و اغراض آن یکی از کارها و رسالتبه 

نامدار مسلمان در اعصار گذشته )همراه با تحقیق انتقادي آنها( دانسته و معتقد است در دسترس قرار دادن چنین 

)ر. ک. اسالم و دنیویگري، ص آورد سلمان را فراهم میمنابعی، اساس ترقی و تعالی زندگی مادي و معنوي امت م

براي این که از گذشته درس بگیریم و بتوانیم خود را از نظر روحی و فکري »(: 14، و درآمدي ...، ص 91و ص  11

نّت هاي مقدس قرآن کریم و سهاي دینی و فکري اسالم، که بر پایهبراي آینده مجهز کنیم، باید به آثار بزرگان اندیشه

 (.11و اسالم و دنیویگري، ص  14)درآمدي ...، ص «. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله نهاده شده، بازگردیم

 از یکی بر تسلط بر عالوه که هستیم کسانی نیازمند اسالمی انسانی علوم تولید براي که باور است این بر عطاس .11

سالمی، ا شناسیجهان بر درآمدي عطاس،) باشند کرده تحصیل و داشته تبحر نیز رایج یاسالم علوم در انسانی، علوم

 ناه،خسروپ عبدالحسین اجتماعی، علوم سازياسالمی درباره العطاس نقیب دیدگاه بررسی و تحلیل و 19 -12 ص

 دوم شمارۀ هجدهم، سال 33/   اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعات زاده،فصلنامهدرگاه محمد سیدحمیدرضاحسنی،

 (.293 ص1939 تابستان/ 

 اساس از ار سکوالریزم و است سکوالریزم بر مبتنی( آن تمدن تبع، به و) غربی امروز علوم عطاس تأکید دارد که .11

 ي،دنیویگر و اسالم عطاس،. ک. ر) بردمی سؤال زیر نیز را آن بر شده بنا تمدن و علم دلیل همین به و داندمی باطل

 براي واقع در که اهداشد مسلمانی نوجوانان به آغاز در کتاب این(: متن از 91 -21 ص و کتاب دیباچه از 23 ص

 سد،رمی ایشان به نوبت که هنگام آن در آنان که امید بدان بود، آمده فراهم آنان توسط به آن شدن فهمیده و استماع

 اب و کنند احساس را( سکوالریزاسیون) دنیوش خطرناک بادهاي وزش که باشند داشته آن براي عقالنی آمادگی

 ،است ورغوطه شک و گمراهی دریاي در هنوز که شود پیدا ما تفکر قلمرو در است الزم که را تغییراتی ، شجاعت

 (.23 ص دیباچه، همان،) آورند پدید



ا شناخت ر سازي علوم باید آنهااسالمیعناصر بیگانه و مفاهیم اساسی غربی که در مسیر  ترین. به نظر عطاس، مهم12

 عبارتند از: و دور ساخت نمودآنها را از ساحت علوم اسالمی جدا  سعی کرد و

ي این مقصود و)توضیح و برداشت خودم:  ؛گیرد. مفهوم دوگانگی، که برداشت آنها از واقعیت و حقیقت را در برمی1

 کند که بشر گرچه به دنبال شناخته که این گونه تداعی میاي طراحی شداست که فلسفه علم امروز غربی به گونه

پندارد همواره مورد تردید و شک است می« حقیقت»رسد و به عنوان است، اما آنچه که با پژوهش به آن می« واقعیت»

و به سبب همین شک، بشر در یک جستجوي (؛ 191  -123)اسالم و دنیویگري، ص و با واقعیت خارجی فاصله دارد 

 (.121)همان، ص پایان در پی رسیدن به واقعیت است مام ناشدنی و سفري هیشگی و بیت

یی شکافت مربوط به خردگرا فکر و جسم در نگاه آنان، جدایی عقل و نطق آنها و تأکیدشان بر ارزش عقل؛ .دوگانگی2

 ؛گرایی آنهاو تجربه

 ؛مرام دنیوي گرایی آنان؛.مکتب انسان9

توضیح: کل چهار مورد در این آدرس  19)درآمدي ...، ص عمدتاً در ادبیات.  -در نزد آنان )تراژدي(نامه . مفهوم غم4

 به دنبال شناخت و»گوید: در کتاب دیگر خود، اسالم و دنیویگري، می ،عطاس در توضیح این عنصر چهارم (.است

در باالي  بایستی آن سنگاست که می دانش رفتن، همچون تالش براي باال بردن تخته سنگی از دشت به باالي کوهی

شاه  :]اضافه از خودم: همچون کار سیسیفوس کاموسیآن کوه رها شود تا بر دامنه کوه بغلطد و به دشت پایین آید 

ن به و پس از رسید اي باال ببردکه در جهان ارواح، تخته سنگی را از تپه یونانی که به آن محکوم شده است سفاک

که هرگز پایان  کند، و صورت یک بازي پیدا میرها کند و سپس همین را پیوسته ادامه دهد[نزدیک قله آن را 

 پیدا نکردن منصرف )تراژدي( ترسیدن و دسترس انگیزپذیرد، و گویی براي آن است که روح را از نمایش غمنمی

ت که در اس نجش قرار گرفتهاز این لحاظ مورد س کند. بنابراین مایه شگفتی نیست که در فرهنگ غربی تراژديمی

 ( 123)اسالم و دنیویگري، ص ها از داستان )درام( وجود و هستی قرار گرفته است! رین ارزشتمیان نجیب

ند( اهاي تمام دنیا که به تقلید از نظام تعلیم و تربیت غربی بنا شدههاي امروز غرب )و به تبع آن دانشگاه. دانشگاه19

به  آمادگی براي رسیدن -گرایی بنا شدهرهنگ امروز غرب بر اساس سکوالریسم و دنیويبه سبب آن که شالوده ف -

کند و بنابراین منعکس کننده جامعه و دولت دنیوي است، نه انسان کلی و جهانی. یک هدف نسبی دنیوي را تأمین می

ود وج کامل( و جهانی )انسان انسان کلی علیه، اهلل و سالمهولی جز در اسالم در شخص پیامبر بزرگوار ما، صلوات

ند دانشگاه انعکاس پیدا ک در به صورت جهان صغیري نیز وجود پیدا نخواهد کرد که بتواند پیدا نکرد و پس از این

در علم و دانشگاه امروز غرب، هدف آن و تالشش این است که به کنترل و نظارت  (.141)اسالم و دنیویگري، ص 



یدا کند، و هدف راستین علم که آگاهی از نظم الهی جهان و دسترسی به نجات و و تسلط بر طبیعت وجامعه دست پ

قیقت به هیچ ح زمینرستگاري است در آن کامالً غایب و بی اهمیت است، و بلکه باالتر، هیچ واقعیتی ندارد ... مغرب

تصدیق  به ارزش الهی کهبا رکز سازد؛ هیچ کتاب مفردممت که رؤیت خود را برروي آن منفردي قائل نیست یتعو واق

گویی وي ال کردارها و روش سراسر زندگی او بتواند براي گفتارها و راهنما وهادي بشري که بپردازد؛ هیچ وتأیید آن

وانیم تمسلمان نمی . در حالی که ما به عنوان]انسان کامل[ جهانی و کلی انسانی در زندگی باشد، همچون کردنی تقلید

 دشناخت وجو اصول اساسی تاي این پوشی کنیم که در اسالم هر سهیت مهم چشمعاز این واق د اجازه دهیم کهوبه خ

  (. 143)همان، ص  دارد.

. مفهوم 2 . مفهوم دین1بیت اسالمی عبارتند از: ر. به نظر عطاس، مفاهیم کلیدي و عناصر اساسی نظام تعلیم و ت14

. مفهوم کار درست )عمل به صورت 1. مفهوم عدل، 3، . مفهوم حکمت4. مفهوم شناخت )علم و معرفت( 9انسان، 

. مفهوم کلی بودن )کلّیّه، جامعه(. در این بین، از لحاظ کاربرد عملی، اولی به هدف جستجوي شناخت و 3ادب( 

پیچیدگی آن در فرایند آموزش و پروش تعلق دارد؛ دومی به حوزه؛ سومی به محتوا؛ چهارمی به مالک در ارتباط با 

سومی؛ پنجمی به گسترش در رابطۀ با چهارمی؛ ششمی به روش در رابطۀ با اولی تا پنجمی؛ و هفتمی به دومی و 

  (131شکل افزار پیدار کردن در رابطۀ با همۀ آنچه پیش از آن آمده است )اسالم و دنیویگري، ص 


