
 :اتتشابهمهمترین 

 هر دو به امکان و بلکه ضرورت تدوین علوم انسانی اسالمی معتقدند. .1

هر دو بر این باورند که برای تولید علوم انسانی اسالمی نیازمند کسانی هستیم که عالوه بر تسلط بر  .2

رآمدی د)عطاس،  یکی از علوم انسانی، در علوم اسالمی رایج نیز تبحر داشته و تحصیل کرده باشند

شناسی اسالمی، ترجمه حسن میانداری، تهران، مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران با بر جهان

 نقیب دیدگاه بررسی و و تحلیل 26 -22المللی اندیشه و تمدن اسالمی، ص همکاری مؤسسه بین

 محمدخسروپناه، سیدحمیدرضاحسنی،  اجتماعی، عبدالحسین علوم سازیاسالمی درباره العطاس

 تابستان/  دوم شمارة هجدهم، سال 95/   اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعات زاده،فصلنامهدرگاه

 (.265ص 1656

 در شده ولیدت علوم اساس، همین بر و دارند تأکید فلسفی مبانی از انسانی علوم تأثیرپذیری بر دو هر .6

 یست،ن اسالم قبول مورد مبانی این که جهت آن از و دانند؛¬می غرب فلسفی مبانی بر مبتنی را غرب

 شناخت الًک عطاس البته. بود خواهد تأمل محل ما برای نیز مبانی این بر مبتنی شده تولید علوم طبعاً

 مؤسسه: تهران. آرام احمد ترجمه. گری¬دنیوی و اسالم ب، 1631 نقیب، محمد سید العطاس،)

( 129 ص ، اسالمی تمدن و اندیشه المللی¬بین مؤسسه همکاری با تهران دانشگاه اسالمی مطالعات

 گونه همان( . 125 ص همان،) داند¬می گونه این را( انسانی و طبیعی از اعم) علوم همه نتیجه در و

 علم، چیستی ،چالمرز) دارند تأکید شناخت بر متافیزیک تأثیر بر نیز معاصر علم فیلسوفان برخی که

 عیدس ترجمه. فلسفی شناسی¬علم مکاتب بر درآمدی علم؛ چیستی1631. اف. آلن چالمرز، ،106 ص

 (سمت: تهران. زیباکالم

وین، ما بر خالف نظر فلسفه و علم ن»شناختی تجربی و پوزیتیویستی: روش« حصر»اشتراک در نفی  .1

آید و از طریق حواس در باره منابع و روشهای کسب علم معتقدیم که دانش از جانب خداوند می

سالم، تعبیر درست مبتنی بر مرجعیت )مقصود عطاس از مرجعیت، کتاب و سنت است(، عقل سلیم 

شناسی اسالمی، ترجمه حسن میانداری، تهران، )عطاس، درآمدی بر جهان«. و شهودی دریافت میشود

 و تمدن اسالمی، صالمللی اندیشه مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران با همکاری مؤسسه بین

کتاب عطاس  36شناسی ...، ص ، البته عبارت مذکور در ص ، به نقل از کتاب روش1631، 36 -30

 (161است.



است  گراییعطاس نیز مانند عالمه مصباح، فلسفه علم جدید را که مبتنی بر مشاهده، تجربه و حس .9

ما ... معتقدیم که »سفه علم(: کشد )درآمدی ...، فصل دوم کتاب با عنوان اسالم و فلبه نقد می

شباهتهای مهم بسیاری میان موضع ما و موضع فلسفه و علم نوین معاصر راجع به منابع و روشهای 

کسب دانش، اتحاد روشهای عقلی و تجربی کسب علم با ترکیب اصالت واقعیت، اصالت ذهن، و 

ها ند ما وجود دارد؛ اما این شباهتاصالت عمل به مثابه مبانی ادراکی فلسفه علم، و فلسفه و علم فرای

 بینی وگردد و نافی اختالفات عمیق ناشی از جهانظاهری است و تنها به جوانب بیرونی بازمی

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

 حقیقت نهایی مخلوقات و خالقشانیی است که وحی را منبع اصلی علم به واقعیت و مابعدالطبیعی

دید گرایی فلسفیِ فلسفه و علم جتواند از روشهای غیر دینیِ خردگرایی فلسفی و تجربهداند، نمیمی

 (. 36برای توصیف آن واقعیت و حقیقت بهره ببرد. )درآمدی ...، ص 

 کوالریزم است وهر دو اندیشمند تأکید دارند علوم امروز غربی )و به تبع، تمدن آن( مبتنی بر س .2

دانند و به همین دلیل علم و تمدن بنا شده بر آن را نیز زیر سؤال سکوالریزم را از اساس باطل می

از متن(: این  60 -20از دیباچه کتاب و ص  25برند )ر. ک. عطاس، اسالم و دنیویگری، ص می

میده شدن آن به توسط کتاب در آغاز به نوجوانان مسلمانی اهداشد که در واقع برای استماع و فه

رسد، آمادگی عقالنی برای آنان فراهم آمده بود، بدان امید که آنان در آن هنگام که نوبت به ایشان می

آن داشته باشند که وزش بادهای خطرناک دنیوش )سکوالریزاسیون( را احساس کنند و با شجاعت 

ر وز در دریای گمراهی و شک غوطه، تغییراتی را که الزم است در قلمرو تفکر ما پیدا شود که هنو

 (.25است، پدید آورند )همان، دیباچه، ص 

شدن همه چیز، یا به عبارت دیگر، « عصری»به اعتقاد عطاس، مفاد و معنای اصلی سکوالریزم،   .3

ای (.  جامعه سکوالر جامعه11همۀ امور، و از جمله فهم دین، است )همان، ص « تاریخی شدن»

های بسته و بینیهای دینی و شبه دینی رهانیده و همه جهانمی دریافتاست که خود را از تما

های فوق طبیعی و نمادهای مقدس را شکسته و از هم پاشیده است و توجه خود را از جهان اسطوره

های سیاسی و (. سکوالریزم نه تنها جنبه19گرداند )همان، ص ماورا به این جهان و این زمان برمی

ز در های فرهنگی را نیناپذیرجنبهشود، بلکه همچنین به صورتی اجتنابا شامل میاجتماعی زندگی ر

گیرد و بر زوال و ناپدید شدن تعیین نمادهای تکامل فرهنگی داللت و اشاره دارد )همان(. طبعاً برمی

(. 12 -19گرایی در همه چیز خواهد بود )همان،ص گرایی و تاریخینتیجه چنین نگرشی نسبیت



-تمام کننده در ابعاد سکوالریزم عبارت است از رهایی از طلسم سرخوردگی طبیعت، تقدیساجزای 

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

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

به معنای خاص آن( جدا کنیم و متمایز ساختن انسان از آن، به صورتی که دیگر به طبیعت به خدا )

عنوان موجودی الهی نظر نداشته باشد، تا بتواند آزادانه بر روی آن عمل کند و آن را بر اساس نیازها 

شود.  ههای خود به کار گیرد و بدین ترتیب خود، آفرینندة تغییر تاریخی و رشد و توسعو نقشه

زدایی از سیاست نیر این است که قدسیت قانونی را از قدرت و سلطه حذف مقصود آنان از تقدیس

کنیم تا شرایط الزم را برای تغییر سیاسی و به دنبال آن، تغییر اجتماعی الزم را برای ظهور یک فرایند 

های فرهنگی ه آفریدهها نیز این است که همزدایی از ارزشسیاسی فراهم آوریم. مقصود از تقدیس

و هر نوع نظام و دستگاه ارزشی را امری زودگذر و نسبی بدانیم، تا از این طریق، راه را برای تاریخ 

و تغییر آن کامالً باز بگذاریم و و بدین ترتیب شرایطی را فراهم آوریم که انسان آزادانه هر تغییری 

(. 12سازد )همان، ص « ورغوطه»رایند تکاملی را که مایل است ایجاد کند و بیافریند و خود را در ف

آورد و گشودگی و آزادی الزم را برای عمل انسان سکوالریزم همه ارزشها را به صورت نسبی در می

(. در این تصویر، دین نیز در مسیر و همراه با تکامل 13آورد )همان، ص و برای تاریخ فراهم می

 (.21کند )همان، ص ه که انسان و تاریخ رشد پیدا میکند همان گونانسان تغییر و رشد پیدا می

هر دو متفکر بر این اعتقادند که زمینه الزم برای ظهور و بروز سکوالریزم در مسیحیت وجود داشته  .8

(. 28 -29مورد است )همان ص وجه و بیو دارد، ولی قیاس اسالم به مسحیت در این امر کامالً بی

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

های دیگر شکل و گسترش داد و در مراحل متوالی، معتقَدات خود را تصفیه اخذ از فرهنگها و سنّت

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

بود که از وحی سرچشمه گرفته باشد؛ آن را از تفکر و اندیشه و بینی مناسبی برخوردار ناز جهان

رومی به عاریت گرفت و بعدتر از آن یک خداشناسی و فلسفه مابعدطبیعی ساخته و  -آرای یونانی

شناسی مسیحی مخصوص به خود پرداخت، و هنرها پرداخته به وجود آورد. به تدریج به ایجاد جهان

بینی آن رشد و تکامل پیدا کرد بینی مسیحی متمایز، و جهانهانو علوم آن در داخل بینش یک ج

ری گبشری و تاریخی« تکامل»(. این در حالی است که اسالم دینی مافوق تأثیرهای 22)همان، ص 

های تجسم یافته در آن مطلق است؛ و این بدان معنا است که اسالم از بینش مطلق است، ارزش



و حقیقت و بشر برخوردار است؛ و از تفسیر وجودشناختی مخصوص خود نسبت به خدا و جهان 

های مخصوص به آن و این بصیرت و بینش که بینیشناختی آن؛ و از جهانشناختی و روانو جهان

(. و بنابراین چون چنین است، مفهوم 28آینده و آخرت اهمیت نهایی برای نوع بشر دارد )ص 

معنی نسبی بودن همۀ ارزشهای گرفته شده باشد که ها را، در صورتی که به زدایی ارزشتقدیس

از  «زداییتقدیس»کند ... و نیز چنین است حالت شود، کامالً طرد میپیوسته در تاریخ تکرار می

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

نه تا حدی که آنان )غربیان متجدد و سکوالر( در نظر دارند؛ چه،  زدایی کرد، ولیاز سیاست تقدیس

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

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

همۀ مسلمانان به صورت گروهی در اجتماع و در ملت و در جامعه )امت(، برای  صورت فردی، و

هر فرد و هر حکومت و دولت منکر قدسیت حقانی بودند مگر این که عمل آن فرد یا دولت و 

بوده باشد و از امر و نهی وحی شدة خدا پیروی حکومت مطابق با عمل پیامبر صلوات اهلل علیه می

برداری و بیعت کردن واقعی، حتی به یک شاه سلمان بدهکار اطاعت و فرمانکند. در واقع فرد م

قانونی و دولت نیست؛ بیعت و تبیعیت وفادارانۀ او مخصوص خدا و فرستادة او است و نه نسبت به 

های طبیعت صحت دارد، که مهمترین دیگران. و همین مطلب از لحاظ رهایی از طلسم فریبندگی

 (.  25بعاد سکوالریزاسیون است )ص جزء ترکیب شونده در ا

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

و عقاید و ارزشهایی است که جوامع و انسانهای گذشته و پیشین بدان معتقد و پایبند بودند، در حالی که 

وش و سیره و کردار و رفتار و گقتار پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و در تعابیر اسالمی، مقصود از سنت، ر

 (.28آله است )همان، ص 

ای از انجیل است، اصل این ادعا که دنیوش )سکوالریزاسیون( ریشه در ایمان کتاب مقدس دارد و ثمره

جیلی ایمان ان های دنیوش نه در ایمان انجیلی، بلکه در تفسیرو اساسی در واقعیت تاریخی ندارد. ریشه

مابعد  های فلسفی وبه توسط انسان باختری قرار دارد. نه ثمره انجیل، بلکه ثمرة تاریخ طوالنی تعارض

طبیعی عقالنی محض انسان باختری است. وابستگی تفسیر و جهان بینی به یکدیگر، در تاریخ عمل 

چنین بوده است، بدان جهت که  رسد؛ در واقع منطقاً در تاریخبه نظر می« رشد»چون یک کند و هممی



برای انسان باختری حقیقت، یا خود خدا، با گذشت زمان و تاریخ در خود انسان تجسم پیدا کرده است 

 (.18)همان، ص 

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

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

 اورب و ایمان بیان برای ایآموزه و معمائی صورت به را آن و کرد تفسیر را وحی سپس «کودک» انسان

 هک دریافت را مطلب این رسید، بلوغ مرحله به انسان که هنگام آن در سپس. درآورد آن به خود داشتن

 کند، بیان الزم وقت در را خویش ایمان بتواند تا نیست کافی او برای دیگر «کودکانه انسان» متصورسازی

. ماند دخواهن جای به ناشایسته و کافی غیر آنها وگرنه دهد، گسترش خود رشد با را آنها باید بنابراین و

 «تکامل» نای ولی ،«کندمی پیدا تکامل» ایآموزه و اعتقادی متصورسازی که دارند عقیده چنین آنان بنابراین

 انسان چون که است سبب بدان بلکه اند،نبوده الیق و شایسته بالضروره آغاز از که نیست جهت بدان

 بود واهندخ نامناسب و شایسته غیر نکنند پیدا «تکامل» گونه همین به نیز آنان اگر کند،می پیدا «تکامل»

 (.21 ص دنیویگری، و اسالم)

هر دو بر دو ساحتی بودن انسان و این که ساحت روحانی و غیر مادی، بعد اصیل انسان است تأکید  .5

و همو، اسالم  210و  102 -101و  53و   98شناسی اسالمی، ، ص )عطاس، درآمدی بر جهاندارند 

لی برای وو تاکید بر امکان دو سیر صعودی و نز،(. 116، ص 1559و عطاس،  92و دنیویگری، ص 

 (101 -100ان )درآمدی ...، ص انس
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 افتراقهامهمترین 

های واقعی و شایستۀ اشیا در نظم دیدگاه عطاس، علم عبارت است از شناخت موقعیتدر تعریف علم: از .1

حمد العطاس، سید م) وجود بینجامدای که به شناخت جایگاه واقعی خداوند در نظم هستی و گونهآفرینش، به

زیر نظر مهدی محقق. تهران: مؤسسه مطالعات اسالمی  ،اسالمی شناسیدرآمدي بر جهان، 1631  ، نقیب

راد از جایگاه شایستۀ اشیا و م (.65ص المللی اندیشه و تمدن اسالمی، با همکاری مؤسسه بین دانشگاه تهران

تعریف عالمه مصباح از علم،  همان(.) که در نظام فکری قرآن تصویر شده است ها نیز همان استپدیده

 تعریف عطاس است.متفاوت با 

در اندیشۀ عطاس، ، 1تعریف علم دینی: بر اساس افتراق شماره ها و همچنین معیار صدق و اعتبار گزاره. 2

ک اعتبار یک گزارة معرفتی و به تبع آن ی هماهنگی با نظام فکری قرآنی و اسالمی، تأثیر مستقیم در صدق و

ار اما عالمه مصباح معی .پذیر خواهد شدنیل به آن امکانوسیله تحقق علم اسالمی و  رشتۀ علمی دارد و بدین

 صدق را چیز دیگری میداند.

داند، در حالی که در آرای آموزش و پرورش می سازیسازی دانش را اسالمی. عطاس مبنا و مسیر اسالمی6

علوم شناسی ، به نقل از کتاب روش39، ص 2005شود )حاجی محمد،استادمصباح چنین چیزی دیده نمی

 (.128انسانی نزد اندیشمندان مسلمان،ص 

ینی بسازی دانش است. در این جهانبینی و مابعدالطبیعه اسالمی قلب تپنده اسالمی. از نظر عطاس، جهان1

های آن و همچنین چگونگی ارتباط انسان با واقعیات حیات و پویایی چگونگی نگرش و فهم جهان و جامع،

. سه مبنا و مفهوم اساسی در تفکر عطاس عبارت است ا و طبیعت تعریف شدهخود، خداوند و دیگر انسانه

شود( و فقه. عطاس شناسی اسالمی نامیده میعطاس روان از: عقیده، عرفان و تصوف )که در دیدگاه است

شناسی اسالمی را بر اساس مفاهیم قرآنی و همچنین غور و تفحص در عرفان اسالمی کوشد تا نوعی روانمی

ی شاهرگ حیات محور اندیشه عطاس است. وی معتقد است وجودشناسی ل، وجودشناسی،اه کند. با این حارائ

ترین مفهومی که در تفکر وجودشناسی وی های مختلف اندیشه و تفکر اسالمی است. مهمهر بحثی در حوزه

ین عطاس، مراتب و درجات وجود، ترجمه سید جالل الد)قابل توجه است بحث وحدت وجود است 

مجتبوی، تهران، مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران با همکاری مؤسسه بینالمللی اندیشه و تمدن اسالمی، 

وی تالش دارد بحث وجودشناسی را به بحث (. 128شناسی ... ص کتاب روش از به نقل، 62 -22ص 



شود( ارائه الهی انجام میشناسی در اسالم ارتباط دهد و چگونگی ظهور جهان هستی را )که به اراده هستی

)عطاس، مراتب و درجات وجود، ترجمه سید جالل قرآن است شناسی وی به شدت متأثر از آیات کند. هستی

مدن المللی اندیشه و تالدین مجتبوی، تهران، مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران با همکاری مؤسسه بین

عطاس در وجودشناسی، با استفاده از آیات (. 125ص  شناسی ...،، به نقل از کتاب روش29اسالمی، ص 

 شمارد. بر اساس نظر عطاس، آفرینشآفرینش آسمانها و زمین در شش روز، برای تعیّن وجود شش مرتبه برمی

آسمانها و زمین، آخرین مرحلۀ تعیّن وجود است و نه اولین آنها؛ و این نقطه افتراق وی و برخی دیگر از 

این در خالی  (.160شناسی ...، ص ، به نقل از کتاب روش36و  32)همان، ص است  اندیشمندان مسلمان

 شناسی استاد مصباح، اوالً و عمدتاً عقالنی و مبتنی بر روش عقالنی است.است که هستی

 داند با استاد مصباح مشترکشناسی اسالمی مینظر که علم اسالمی را نیازمند معرفت . گرچه عطاس از این9

داند و بدین ترتیب معرفت عقالنی را با ادف با قلب و قلب را نیز مترادف با دل میراما وی عقل را متاست، 

. اما استاد (69شناسی اسالمی، ص )درآمدی بر جهانداند نها را یکی میآو  کندمعرفت شهودی مرتبط می

  مصباح چنین نظری ندارد.

 28 )در آمدی... ص. تاکید عطاس بر روش تفسیر  و تاویل به عنوان روش منحصر به فرد معتبر در اسالم 2

 ؛ بر خالف استاد مصباح(65و 

؛ (66 -25)درآمدی ... ص  اسالمی، برای رسیدن به علوم انسانی عطاس بر اسالمی کردن زبان ویژه . تاکید3

. در حالی که در (92دیب را پیشنهاد میکند )همان، ص اژه تبه جای واژه آموزش و پرورش وا برای مثال، 

 شود.آثار استاد مصباح سخن و تأکیدی بر اسالمی کردن زبان دیده نمی

. عالمه مصباح چنین (36، ص ... )درآمدی. وحی منبع اصلی علم به واقعیت و حقیقت نهایی مخلوقات 8

 نظری ندارد.

معرفت به عنوان دو ابزار مهم  (32 -31)همان، ص  و شهود (32ص  )درآمدی...،و نقل  . تاکید بر مرجعیت5

ینه سوی نقل و مرجعیت را به دو نوع نقل متداول )انتقال مداوم و متواتر . (31 -30)درآمدی...، ص و علم 

ای بر اتفاقشان بر دروغ داشت( و نقل متصل به وحی )آنچه پیامبر توان تصور خردمندانهبه سینه مردم که نمی

ه ملجکند و معتقد است مرجعیت نقل درست از نوع اول )که عموم مردم و از خداوند آورده است( تقسیم می

اند( ممکن است با روشهای عقلی و تجربی زیر سؤال برده شود اما فرهیختگان و دانشمندان آن را پذیرفته



ع دوم مرجعیت را به شهود مرجعیت نوع دوم مطلق است و قابل تردید و ابطال نیست. وی همچنین این نو

 (. 32کند )همان، ص گرداند و در واقع اعتبار آن را به شهود مرتبط میبازمی

یکی از اختالفات بنیادین میان موضع ما و موضع فلسفه و علم جدید، که در مساله  عطاس معتقد است، .10

. درک شان با امور واقع استرابطه بندی فلسفه علم تاثیر دارد، در باره فهم معنای واقعیت و حقیقت وصورت

مدلول این اصطالحات تاثیر عمیقی بر فهم معنای دانش، فرایند شناخت، ارزشها و نهایتاً بر فهم طبیعت خود 

ت گر این واقعیکنیم، که نشانما برای رساندن معانی واقعیت و حقیقت از یک واژه استفاده می انسان دارد.

ها، باورها و احکام نمیدانیم، بلکه خصوصیت خود واقعیت هم وصیت گزارهاست که ما حقیقت را صرفاً خص

 ود.شاما در آثار استاد مصباح چنین تفسیری از واقعیت و حقیقت، و تفاوت بین آنها دیده نمیشماریم. می

. یکی از مطالب مهم عطاس برای تولید علوم انسانی اسالمی، تقسیم علم به فرض عین و فرض کفایت 11

و نتایج متعددی بر این تقسیم بار میکند؛ این در حالی است که نه اصل تقسیم و نه بسیاری از نتایج  است

مترتب بر آن، در آثار استاد مصباح دیده نمیشود. برای نمونه، عطاس معتقد است هوه دانشجویان باید علوم 

م فرض کفایت )که بخشی از آنها فرض عین را فرا بگیرند؛ که یکی از نتایج آن، این خواهد بود که در علو

 خواهد بود. « اسالمی»علوم انسانی اسالمی است( حتماً تولیدات علمی آنها 

12... . 

 

 عمومی

 «اسالمی شناسیجهان بر درآمدی» هاینام با وی مهم کتاب دو ترجمه با ما، کشور در عطاس دیدگاه معرفی

 ارائه عطاس دیدگاه از ابتدایی و ساده تصویری دهه این در. شد آغاز 1631 سال در «گریدنیوی و اسالم» و

 و اسالمی مبانی با ناسازگار علمی هایگزاره برخی حذف صورت به علوم سازیاسالمی آن طی که شد

 قرائت این دنبال به(. 220: 1638 ملکیان،) قرارگرفت نقّادی مورد و شد معرفی دین از هاییگزاره جایگزینی

 کمیلوت تهذیب رویکرد» عنوان با عطاس دیدگاه از دینی، علم باب در نظرانصاحب از برخی که بود عطاس از

 تاکنون نیز دیگری مقاالت(. 261: 1682باقری،) دانستند وارد آن بر متعددی اشکاالت کرده، یاد «موجود علوم

 ؛1651 ابطحی، موحد ؛1651 امیرخانی، ؛1651 زاهد،) نویسندگان برخی سوی از عطاس دیدگاه درباره



 رسیبر نیز و وی از دفاع به آن، مبانی و عطاس دیدگاه تبیین ضمن که است شده منتشر( 1652 خسروپناه،

 ویژه هب و علوم سازیاسالمی پیشگامان از یکی عنوان به عطاس دیدگاه اخیراً. اندپرداخته آن هایآسیب برخی

 کالته و انایم) مسلمان اندیشمندان نزد انسانی علوم شناسیروش کتاب در آن شناختیروش ابعاد بر تأکید با

 (همان. )است گرفته قرار بررسی مورد( 120: 1652 ساداتی،

 بازنگری( سازیاسالمی)=  اول مرحلۀ در: است کرده پیشنهاد را مرحله دو اسالمی علوم تحقق برای عطاس

 ناصرع و گیرندمی قرار بررسی مورد دقت به موجود علوم آن، اساس بر که کندمی پیشنهاد را عمیقی و کامل

 ومد مرحلۀ در. شوندمی جایگزین اسالمی اساسی مفاهیم و شده جدا علوم پیکرة از غربی اساسی مفاهیم و

-روش سالمی،ا شناختیانسان و شناختیمعرفت شناختی،هستی مبانی از استفاده با نیز( اسالمی علوم تولید)= 

 از استفاده و پوزیتیویستی شناختیروش حصر نفی. شودمی ارائه اسالمی علوم تولید برای مناسب شناسی

 و تفسیری هایروش از استفاده و زبان سازیاسالمی وتجربی، عقلی شهودی، اجتهادی، چهارگانۀ هایروش

. است سالمیا تولیدعلوم برای عطاس پیشنهادی شناسیروش انسانی، و طبیعی هایپدیده تبیین برای تأویلی

 خسروپناه، عبدالحسین اجتماعی، علوم سازیاسالمی درباره العطاس نقیب دیدگاه بررسی و تحلیل)

 هجدهم، سال 95/   اسالمی دانشگاه در معرفتی مطالعات فصلنامه زاده،درگاه محمد سیدحمیدرضاحسنی،

 (215 ص ،1656 تابستان/  دوم شمارة

 به «مؤسسۀ اندیشه و تمدن اسالمی» نویسد:فرید العطاس )برادرزاده نقیب العطاس( می

 های علمی مختلف، بلکه برایطور خاص برای اسالمی کردن معرفت ایجاد شد و نه تنها برای تعلیم شاخه

 ای ایجاد شده که باید همۀ دانشمندان و استادان، فارغشناختیفراهم کردن همان مبنای متافیزیکی و معرفت

 ، (698، ص 2008ند. )العطاس، اشباع شواز رشتۀ تخصصی خود، از آن 
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