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مبانی حکمی علم دينی از ديدگاه
محمدنقيب العطاس
عبدالحسين خسروپناه
چکيده

نظریة علم دیني ،یکي از پدیدههای مهم جهاناسالم است کـه موافقـان و منکرانـي را
پيدا کردهاست" .محمدنقيب العطاس" یکي از موافقان و نظریهپـردازان اسـالميسـازی
معرفت است .وی ،نخست فلسفه و جهانبيني با محوریت قرآن و اعتقـاد بـه مراتـب و
درجات وجود و وابستگي مطلق هستي به خداوند را سامان داد؛ سپس ،ارتباط ناگسستني
انسان و جهان را بيان کرد و توضي داد که انسان مهمتـرین جـزء هسـتي و موجـودی
جاودان است که بهترین هویتشناسي او در قرآن آمـدهاسـت و بعـد ،معنـا و مفهـوم و
غایت نظام آموزش و پرورش را تبيين کرد .درنظر العطاس ،مقصود حقيقي از آمـوزش و
پرورش ،تحقق حقایق قرآن در وجود انسان است؛ ازاینرو فراگيری معارف و زبان قرآن،
نخستين و مهمترین بخش از الگوی آموزش و پرورش درنظـر العطـاس اسـت .وی بـا
تبيين حقيقت علم و ایمان و انسان و جایگاه انسان در هستي به پيوند علم بـا انسـان و
دین پرداخت و علمدیني را تفسير کرد .عطاس با معرفي فرایند غربـيسـازی علـوم بـه
تبيين فرایند اسالميسازی علوم پرداخت .فرایند غربـيسـازی علـوم در تفکـر عطـاس
عبارت است از .1:فرهنگ و تمدن غربي؛  .8عناصر کليدی علوم طبيعـي؛  .3انسـاني و
کاربردیغربي و فرایند اسالميسازی علوم در این دیدگاه عبارت اسـت از .1 :شناسـایي
عناصر کليدی از علوماسالمي؛  .8جایگزیني عناصر کليدیاسالمي با غربـي؛  .3ابتنـای
علوم طبيعي و کـاربردی بـر عناصراسـالمي  .4اصـالح تنـة علـومهمسـان بـا عناصـر
کليدیاسالمي .این مقاله در پایان به آسيبشناسي نظریة «تهذیبي -تأسيسي» پرداخته
است.
واژگان کليدی :علم ،علم غربي ،علم دیني ،جهانبيني ،انسان ،اسالميسازی.
 .دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسالمي Akhosropanah@yahoo.com
]293
2932
29؛ تاريخ تأييد2/37/21 :
2933
[تاريخ دريافت33/21/21 :
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مقدمه
رابطة متقابل علم و دین از مباحثي است که از جهان مسيحيت وارد جهاناسالم شده و مواجهههایي را
شکل دادهاست .باوجود این که این مسأله ،ذاتاً متعلق به جهـاناسـالم نيسـت ،شخصـيتهـای متعـددی
دربارة آن اندیشيده و اظهارنظر کردهاند .یکي از شخصيتهای مسلمان کـه درصـدد ارایـة الگـویي بـرای
علمدیني یا دینيسازی علوم بر آمده و نظریة اصالحگری در علـومغربـي را مطـرح کـرده" ،محمـدنقيب
العطاس" 1است .العطاس ،نام خاصي بر نظریة خود ننهاد .برخي آن را «نظریةتهذیبي» ناميدند؛ اما بهنظـر
نگارنده باید این دیدگاه را بهجهت دو مرحلهایي بودنش ،نظریة «تهذیبي -تأسيسي» دانست.
ماهيت علوم جديد و علوم اسالمی
عطاس برای روشن شدن اسالميسازی علوم به چيسـتي حقيقـت علـمغربـي و رابطـة علـم و ایمـان
پرداختهاست.
حقيقت علم
نقيب العطـاس ،تعریـفهـایي از علـم ارائـه کـردهاسـت کـه یکـي از آنهـا تعریـف معرفـتشناسـانة
حکمایمسلمان است .علم «نمایانندة واقعيات است» و یا «صورت ادراکي حاضر نزد عالِم»است (عطاس،
 ،1314ص .)118این تعریف شامل همة رشتهها و علومي است که در حيطة ادراکات بشـری قـرار گيـرد.
وی در تعریفي دیگر که نشان از جهتگيری او بهسوی علمدیني است ،علم را بدینترتيب تعریف ميکند:
«آگاهي از حقيقت اشياء که از ناحية حقتعالي بر آدم(ع) القاء و تعليم شدهاست» .مقصـود از ایـن تعریـف،
آگاهي از جوهر و درون ذات اشـياء نيسـت؛ بلکـه مقصـود از آن ،آگـاهي از أعـراض و صـفات چيزهـای
محسوس و معقول و روابط و تمایزهای موجود ميان آنهاست که انسان را بـر شـناخت اسـباب و علـل و
موارد کاربرد هر کدام از امور محسوس و معقول توانا ميسازد (همان ،ص)131؛ به این شرط که انسان از
حواس و عقل سليم در درک حقایق برخوردار باشد (عطاس ،1320 ،ص  )84به عبارتدیگر ،مقصود نقيب
العطاس از شناخت ،علمي است که درصدد شناسایي محيط و پدیدههای پيرامون انسان اسـت .ایـن علـم
امروزه معادل واژة « »Scienceشناخته ميشود .اما نکتة مهم در اندیشههای نقيب العطاس ،جهتي اسـت
که امروزه در این علوم در فرهنگ غرب دیده ميشود و آن جدایي از مبداء غيبي و مـاراء طبيعـت و عـالم
ربوبي است .نقيب العطاس بهصراحت منبع حقيقي شناختهـای انسـان را خـدا ،وحـي و قـرآن مـيدانـد
(عطاس ،1314 ،صص )118 -148بنابراین علمي را که از این مبداء منقطع و آلوده به مظاهر تمدنغربـي
باشد ،مایة گمراهي ،شکاکيت و انحراف فکریانسان ميداند .علم حقيقي ،در دیدگاه ایشان ،یعني خواندن
گ کتاب طبيعـت در نـور هـدایت کـالم او و در پرتـو وجـود مقـدس
آیات و نشانههای خداوند در برگ بر ِ
پيامبرش که ترجمان آن است (اسالم و فلسفة علم ،1320 ،ص )84
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انسان و علـم ازنظـر اسـالم ،ارتبـاط تنگـاتنگي بـا یکـدیگر دارنـد و اساسـا علـم (شـناخت) ،یکـي از
اوصاف برجستة انسان است .اما نکتة محوری این است که« :هر معرفت و شناختي ازجانب خدا ميرسد».
در اســالم اطالعــات فراوانــي دربــارة ماهيــت شــناخت ،بــيش از هــر دیــن و فرهنــگ و تم ـدین دیگــر
عرضه شده است و ایـن بـدون شـک ،وابسـتگي بـه نقـش برتـر و واالتـری دارد کـه خداونـد متعـال در
قرآنکریم برای دانش و شناخت قائل شده است .ایـن اطالعـات ،هرچنـد در ظـاهر بـا یکـدیگر ازلحـاظ
ماده تفاوت دارد ،طبيعـت شـناخت را در تمـامي علـوم شـامل مـيشـود (عطـاس ،1314 ،ص )131بایـد
توجه داشت که شناختي درست است کـه از آلـودگي هـای تمـدن غـرب پيراسـته شـود .انسـان تنهـا بـا
شناختحقيقي است که ميتواند جهانبينيدرستي بهدست آورده و سرنوشت خویش را بـهسـوی سـعادت
سوق دهد (همان ،صص)136-180
منشأ شناختهای انسان ،خداست .همة شناخت ازجانب خدا ميآیـد و بـه توسـط روح از طریـق قـوا و
ملکات روحاني و فيزیکي آن مورد تفسير قرار ميگيرد .بر این اسـاس بهتـرین تعریـفِ شـناخت را چنـين
ميتوان سامان داد که :شناخت (علم) ،با اشاره به خدا بهعنوان منشـأ و سرچشـمة حقيقـي علـم ،حصـول
معنای یک چيز یا یک موضوع شناخت برای روح انسان است .روح شارح و مفسیـر شـناختي اسـت کـه از
ناحية خدا به انسان افاضه شدهاست .بنابراین ،شناخت (علم) یعني دست یافتن روح بهمعنای یک چيـز یـا
یک موضوع شناخت (همان ،ص)118
نسبت علم و ايمان
عنصر مهم دیگری که در نظریة نقيب العطاس جایگاه مهمي دارد« ،ایمان» اسـت .ایمـان ،عـين علـم
نيست؛ بلکه بخشي از آن است و ميانشان ارتباط تنگاتنگي وجود دارد .ایمـان ،لبيـک بـه اعتمـاد خداونـد
نسبت به فرد است که نهتنها با اقرار زباني ،بلکه با تصدیق قلبي و عمل به جوارح تحقق مـيیابـد .ایمـان
درک و تصدیقحقيقتي است که فرد در درون خویش بدان تحقق بخشد و درک این تحقق بر عهدة قلـب
است .البته ایمان در دیدگاه العطاس ،صرفا امری دروني و بيگانه با علم نيست؛ بلکه در عين قلبـي بـودن،
امری عقلي و قابل تحليلذهنـي اسـت (اسـالم و فلسـفة علـم ،1320 ،صـص )81-84بنـابراین ،تقيـب
العطاس هم برای علم شأن قلبي و عقلي ترسيم کرده و هم ایمان را با علم پيوند دادهاست و این نکته ،با
دیدگاه پيشگفته از ایشان که علمحقيقي را سرچشمه گرفته ازسوی حقتعالي ميداند ،همسو و هماهنـگ
است .از سویدیگر این دیدگاه به روشني با آنچه در فرهنگغرب مسـيحي« ،ایمـانگرایـي» ()Fideism
خوانده ميشود ،تفاوت اساسي و عميق دارد.
ويژگیهای علم غربی
تعریف نقيب العطاس از علم ،تاحدی موضع او را در بارة علمدیني روشن ميکنـد؛ امـا دغدغـة مهـم او
آلودگي علوم راین به مظاهر تمدنغربي استکه مایة انحطاط و انحراف انسان امروزی شـدهاسـت .علـوم
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امروزی به آسيبهای مهمي دچارند .انسان امروزی با چالشهای بسياری روبهروست؛ اما مهمترین آنها،
مسألة علم (دانش) است .این ،جدیترین گرفتاری بشر امروزی اسـت کـه توسـط تمـدینغـرب قـد علـم
کرده است .علمي که در غرب گسترده شده ،دارای ماهيتي نامعلوم و مشکوک اسـت و چـون بـه صـورتي
نادرست تصویر شده ،هدف واقعي خود را گم کرده و از همينرو ،سبب پيدایش آشـفتگي در زنـدگي آدمـي
گشته است؛ این در حالي است که این علم ادعای حقيقي و واقعي بـودن دارد؛ امـا در عمـل ،اشـتباهات،
پریشاني و شکاکيت توليد ميکند و در روششناسي ،شک و تردید را به مقام «علم» رسانده و آن را افـزار
جستجوی حقيقت ميشمارد.
نکتة مهميکه باید بدان توجه داشت این است که :شناخت (علم) ،امری بياثـر و خنثـي نيسـت؛ بلکـه
ميتواند به لباسي مبدیل در آید و به همراه محتوایي گمراهکننده در ذهـن و روان انسـان تلقـين و تزریـق
شود .نتيجة این امر ،خطا در جهانبيني و انحراف و اشتباه در تفسير هستي است .علم امـروزی همـراه بـا
ویژگيهای تمدنغربي و با زیرکي و پنهانکاری به ذهن انسـانهـا تزریـق مـيشـود و بـهدليـل همـين
پنهانبودن و مبدیل بودن لباس ،ناخالصيها و آلودگيهای آن مورد توجه و دقت نيست و انسـانهـا آن را
حقيقت ميپند ارند .این همان علمي است که انسان امروزی را به آشفتگي و پریشـاني درآورده و بـه مـرز
بدبختي کشاندهاست.
علم غربي راین ،برخاسته از تمدنغربي است .درحقيقت آنچه امروزه در غرب بـهعنـوان علـم شـناخته
ميشود ،ملغمهای است از عناصر فلسـفي و شـناختشناسـي یونـان ،مبـاني تعلـيم و تربيـت و اخـالق و
زیباشناختي روم ،عناصر قانوني و سياستمداری و حکمراني یهودیـت و مسـيحيت ،عناصـر ایمـان دینـي
اقوام التيني و آلماني و روحية استقالل ،مليت و ارزشهای باستاني اقوام اسالوی ،کـه امـروزه در مغـرب
زمين به اوج خود رسيدهاست .این آميختگي ،دوگـانگي عميقـي در جهـانبينـي و ارزشهـای فرهنـگ و
تمدن بهوجود آوردهاست؛ بهطوری که نه خود از ميان برداشتنياست و نه ميتوان از متن این جهانبينـي،
وحدت و یگانگي موزون و خوشآهنگي به دست آورد (عطاس ،1314 ،صص)181-181
عدمثبات و اسـتقرار ،یکـي از مشـکالت علـومغربـي اسـت .یعنـي ارزشهـا و جهـانبينـي برآمـده از
تمدن غربي ،پيوسته در حال تغيير و تحول و تجدیدنظر است .دین نيز در حوزة تمدنغربي چندان که بایـد
نفوذ نداشته ،بلکه سرنوشت دین بهدست جهان و زندگي دنيوی سپرده شدهاسـت .ایـن امـر باعـث بـروز
تنشها و تضادهایي دروني و البته سرنوشتساز در روح انسانغربي شده و حاصل این تضادهای بيپاسخ،
دوگانگيهای عميق در وجود انسان امروزی غربي اسـت .انسـانغربـي دمـي از جسـتجو فـارغ نيسـت و
همواره با شکوتردید همراه است؛ زیرا آنچه ذات تشنهاش ميجوید حقيقتاً بهدست نميآید و آنچه کشـف
مي شود هرگز واقعا او را قانع نميکند .آنچه خانمانبراندازتر است این که :حقـایق بنيـادیدیـن در چنـين
وضعي از امور و اشياء بهصورت نظریههای محض درآمده و یا عنوان پندارهای بيحاصل ،روی هـمرفتـه
ترک شدهاست .ارزشهای مطلق انکارشده و ارزشهای نسبي موردِ تصدیق قرار گرفتـهاسـت .هـيچچيـز
نميتواند یقيني باشد .نتيجة منطقي این مبنا ،انکار خداوند و جهان دیگر و جایگزین شدن انسـان مـادی
به جای آنهاست (همان ،صص.)182-181
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از دیگر ویژگيهای علومغربي ،اعتماد به عقل بشری (خرد بسندگي) ،نسبيانگاری حقيقـت و واقعيـت،
تصدیق جهانبيني دنيوی ،حمایت از آموزة انسانيگری (اومانيسم) و تقليد از واقعيت جهان درام (تـراژدی)
است .از همين شناخت منتشرشده در جهان امروز که مبتني بر شناخت غربي است ،شناختي راستين نيست
(همان ،ص)180
این دو ویژگي علوم غربي ،برخاسته از مبنای فلسفي تفکر غربي است .نقيب العطاس بـه مطلبـي مهـم
توجه دارد و آن را در گفتارهای خود برجسته کـردهاسـت و آن سرچشـمه گـرفتن علـوم جدیـدِ غربـي از
فلسفهای است که جهان را از خدا و مبداء متعالي به یکباره بریده و مسـتقل مـيانگـارد .از دیـدگاه وی،
علم جدید از فلسفهای نشأتگرفته که تکامل را در نهاد موجودات مادی ميبيند و آنها را قائم بـه ذات و
جاری بر اساس قوانين خویش ميداند .این فلسفه از ابتدا بهطور ضمني منکر وجـود خداسـت و روش آن،
خردگرایي فلسفي است که بدون توجه به قلب ،شهود و وحي ،تنها از عقل بشری مدد ميگيرد و مشـاهدة
تجربي را مبنای همة واقعيات ميانگارد .در این صورت ،دانش تا آنجا معتبر است که رخدادهای طبيعـي و
ارتباط آنها با یکدیگر را تفسير کند و هدفش ،توصيف و سازماندهي هر آن چيزی است کـه در طبيعـت
رخ ميدهد و تنها نيروهای طبيعي منشأ و واقعيات مورد پذیرش و جستجو هسـتند (اسـالم و فلسـفةعلم،
 ،1320صص )36-80ازنظر وی وحي (قرآن) و وجودِ مقدس پيامبر اسالم (ص) برترین مرجعيت علـوم را
دارند و بلکه خود حقيقتاند و مرجعيت تامه دارنـد .مرجعيـت آنهـا مبتنـيبـر سـطوح عـاليتـر شـناختِ
عقالني و روحاني و تجارب متعالي است که نميتوان آن را به سـط عقـل و تجربـة معمـولي فـرو آورد
(همان ،صص)46-30
بدینترتيب ،نگاه نقيبالعطاس به علوم راین روز و نگراني او از گسترش آن در قلمرو فرهنـگاسـالمي
نمودار مي گردد .از این روسـت کـه وی بـيش از هرچيـزی معتقـد بـه زدودن مظـاهر و عناصـر تفکـر و
تمدن غربي از متن و جان علوم است .العطاس به نکتة بسيار مهمي متمرکز شدهاست و دردِ جهـاناسـالم
را بهخوبي تشخيص داده است .این همان چالش اصلي جهاناسالم با غـرب اسـت .علمـي کـه غـرب در
اختيار جهان اسالم نهاده است ،از جهات مهمي ازجمله مباني هستيشناختي و معرفتشناختي ،بـا اندیشـة
دیني و فرهنگ اسالمي ناسازگار است و اختالفات عميق در حـوزة بسـياری از علـوم انسـاني ،برآمـده از
همين معناست.
دانش و انسان
آنچــه در مــتن نظریــة العطــاس بــيش از همــه برجســته اســت ،دو اصــطالح دانــش و انســان اســت.
اساس ساختار وی از علم دیني مبتنيبر این دو عنصر است .چيستي و هویت این دو معنا باعث روشـنتـر
شدن الگوی مدنظر ایشـان از علـمدینـي خواهـد شـد .وی بـا ارائـة تحليلـي از چيسـتي و ویژگـيهـای
این دو کوشيده است ضرورت انطباق هر دو را بر معارف و دستورات دین بـرای تکـوین علـم دینـي ارائـه
کند.
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علم راستين از دیدگاه نقيب العطاس ،علمي است که حقایقهسـتي را بـه انسـان بنمایانـد و انسـان بـا
دردست داشتن آن به تفسير درست هستي نایل گردد .اما باید انسان را نيز بـه تمـام معنـا شـناخت .زیـرا
شناختِ حقيقي آن است که از سرچشمة هستي انسان برگرفته شود .بدینترتيب ،سرچشمة هستي علـم و
انسان ،یک حقيقت است.
تحليل العطاس از تعریفِ مشهور انسان به «حيـوان نـاطق» و نظـر بـه مقـامي برتـر از قـوة نطـق ،در
شکلگيری دیدگاه منتخب وی مهم و ماثر است .مالفة نطق در انسان ،به معنای قوة فطری آگاهي است
که موظف به داوری و روشنگری است .این ویژگي منتن به تحقق عقل در انسـان اسـت کـه مميـز او از
همة موجودات ميباشد .این عقل است که متعلقات علم را بهواسطة واژهها یا اشکال نمادین بههـم پيونـد
ميزند و نگاه ميدارد .عقل ،روح ،نفس و فطرت ،همة نامهای هویت حقيقي انسان هستند که بـا سـطوح
گوناگون وجود ارتباط برقرار ميکنند و مرکز و مدیر همة آنها همان هویتي است که هـرکس بـا «مـن»
بدان اشاره ميکند .انسان با برقرار کردن ارتباط با اشياء و تشخيص تمایز و اشتراک هـر شـيء بـا اشـياء
دیگر و سپس تعيين واژگان برای هر معنا ،دانش را پدیـد مـيآورد؛ بـدینترتيـب ،قـوة نطـق انسـان کـه
موهبتي الهي و امری تکویني است ،با سيرتکاملي و تکویني دانش را تأسيس ميکنـد و بنـابراین ،دانـش
امری صرفا اعتبار و قراردادی نيست .منشأ دانش ،همان منشأ وجود انسان است .انسـان سـطوح مختلـف
هستي را با عقل خود مي شناسد؛ اما در حقيقت هستي ،سطحي وجود دارد که فوق سط عقالنـي اسـت؛
این سط جایگاه پيامبران و اولياء الهي است .این سط  ،سط وجود مقدس است و اشياء در ایـن مرتبـه،
چنان که هستند درک ميشوند (همان ،صص )41-48العطاس ،انسان را در مرتبة نطق متوقف نميدانـد،
بلکه او را مستعد نيل به مرتبة مشاهدة حقایق اشياء ميداند .مرتبهای که همة انسانها به طور ذاتي در پي
رسيدن به آن هستند و تجليات این ميل در همة مراحل زندگي انسانها هویدا اسـت .ایـن طلـب ،امـری
فطری است نه اکتسابي و آموزشي .انسان به حکم فطرت ،نسبت به آنچه کمـال اسـت ،عالقـه و تمایـل
دارد و این تمایل را در ارکان عملي خود ابراز مي کند .اما مهـم ایـن اسـت کـه ایـن تعلـق و تمایـل جـز
با وصول به کمال و خير مطلق سيراب نميشود و این حقيقت همان منشأ هستي است کـه تنهـا راه نيـل
به آن دین است .اکنون اگر انسان آن مقصد و مقصود را شناخت ،در مقابـل آن خضـوع و اظهـار تسـليم
ميکند .بنابراین دیدگاه نقيب العطاس در این خصوص براساس حقيقتمتعالي وجود انسان ،یعنـي فطـرت
و مهمترین ویژگي آن ،یعني مطلقطلبي نهاده شدهاست.
فطرت یا همان حقيقتِ انسان ،از دو عنصر دین و تسليم پدید ميآید و هدف انسـان بنـدگي و اطاعـت
خداست .اما دریغ که انسان (که نامش از ریشة نسيان برگرفته شدهاست) همواره مسئوليت و هدف خود را
به فراموشي مي سپارد و با ارتکاب جهل و ظلم ،دچار انحطاط شده و سقوط ميکند .این در حالي استکـه
«خالفت خدا» ویژ گي منحصر به انسان است و امانت االهـي بـه هـيچ مخلـوقي غيـر از انسـان سـپرده
نشده است .امانت مستلزم قبول مسئوليت است و این قاعده نه تنها بـه معنـي فرمـان رانـدن اجتمـاعي و
سياسي ،یا اعمال نظارت و کنترل طبيعت است ،بلکه به صورتي بنيادیتر شامل مفهوم طبيعت ميشـود و
اشاره به اداره کردن و نظارت داشتن و نگاهداری انسان به معني خود اوست.
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انسان ،دارای دو بعد وجودی است؛ یکي جسم و دیگری روح یا همان نفسناطقه .نفـسناطقـه برتـر از
وجود مادی و جسم انسان است و باید در مسير زندگي و حيات تکاملي خود این برتری را نمایـان سـازد و
این امر جز از طریق اطاعت آگاهانة جسم از روح عملي نميشود (عطاس ،1314 ،ص)133
جايگاه انسان در هستی
انسان ،شریف تـرین موجـود در پهنـة هسـتي اسـت؛ زیـرا جانشـين خداونـد اسـت .حقيقـت و هویـت
انسان ،همان است که با دیـن مسـاوقت دارد .وجـو ِد انسـان همـان جهـان کوچـک اسـت کـه در عـالم
ممکنات استقرار یافته و به دليل مقام بيبـدیل خالفـت ،ماهيـت و ارزش بسـيار بـاال و بـينظيـری دارد
(همان ،صص )131-134انسان نه جسم خالص است و نه روح خالص؛ بلکه موجودی سوم که مرکـب از
جسم و روح است (وان محمدنور ،1320 ،ص )110چون انسان یک آفریده است ،هستي واقعـياش از آن
آفریدگار اوست (همان ،ص .)126ارزش انسان که در ميان عموم مردم ،با کلمة «خوب» یاد مـيشـود ،از
گونة دیگری است .خوبي انسان تنها به مفهوم عام و اجتماعي نيست؛ بلکه الزم است نخسـت نسـبتبـه
خویشتن خود خوب بوده باشد؛ یعني در حق خویش بي/عدالتي نورزد .اگر انسان نسبت به خویشـتن خـود
بيعدالت باشد ،چگونه ميتواند نسبتبه دیگران عادل بوده باشد؟ (عطاس )130 ،1314 ،امـا نکتـة مهـم
اینجاست که انسان خوب ،بدون آموزش و تربيت خوب رشد نميکنـد .پـس آمـوزش و پـرورش خـوب و
مطلوب ،همان آموزش و پرورشي است کـه در آن عـدالت رعایـت گـردد و البتـه عـدالت ،همـان عنصـر
محوری و مهم فرهنگ اسالم است .بدین ترتيب ارزش انسان و انسانيت او بـه تحقـق عـدالت در وجـودِ
اوست و این یعني تحقق روح اسالم در هستي انسان (همان ،ص.)146
بدینروی ،انسان با حقيقت دین (عدالت) مساوق و در مصداق یگانه شد .از سویدیگر علم نيز از همان
منبعي سرچشمه گرفته که انسان با ارادة همان منبع به عرصة هستي آمـدهاسـت .پـس ،ازنظـر العطـاس
وقتي سخن از علم مطلوب و حقيقي ميرود ،مراد علمي است که با حقيقـت متعـالي انسـان-کـه همسـو
بــا عــدالت اســت -ســازگار و هماهنــگ باشــد و هنگــامي کــه ســخن از انســان مــيرود ،مــراد همــان
جانشين خدایتعالي است که به تمـام معنـا وابسـته بـه مبـداء هسـتي اسـت .البتـه انسـان خـوب  -بـه
معنای یادشده -بدون آموزش ،پرورش و تربيـت خـوب یعنـي عـدالت محـور ،پدیـد نمـيآیـد .درنتيجـه
انسان خوب ،بدون تکيه بر معارف و دستورات دیـن محقـق نمـيشـود .البتـه ایـن معنـا در مـتن اسـالم
تضمين شدهاست .به این معنا که گرچه انسـان دارای فطرتـي االهـي اسـت امـا همـين فطـرت االهـي،
نيازمند تربيت و راهنمایي است و ارسال رسل و انزال کتب از سوی حقتعالي برای تحقق همين معناسـت
(نهن البالغه ،خطبه اول) .از اینروی ،نقيب العطاس به ایـن معنـا توجـه دارد کـه انسـان از همـة جهـات
وجودی ،نيازمند به مبداء هستي است و ویژگيها و امتيازات وجودی او بدون کسب فيض حـق تعـالي بـه
فعليت و اثربخشي نميرسند.
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پيوند علم با انسان و دين
اکنون با در دست داشتن تعریف نقيبالعطاس از عناصر کليدی بحث یعني علم ،انسان و دین ،ميتـوان
سراغ تعریف وی از علم دیني و الگوی طراحيشدة وی از این معنا رفت .بهطـور اوليـه ،ایـن سـه امـر در
حقيقت یک چيزند؛ زیرا منشأ وجودیشان یکي است .علم همان آگاهي از حقایقهستي سرچشـمهگرفتـه
از ناحية حق تعالي است و انسان نيز با همة وجود وابسته به خداست؛ دین هم حقيقتي است کـه از ناحيـة
خدایتعالي به انسان اعطا و افاضه شدهاست .بنابراین ،علم در حقيقتهستي خود دیني است و انسان ذاتـا
با منبع علم و دین وابسته است؛ بنابراین ،توجه به حقيقت خالص این امور ،علم دیني و انسان عالم و دین
سریان یافته در همة زوایای وجود علم و انسان را به ارمغان خواهد آورد .مشـکل اساسـي ایـن اسـت کـه
علوم جدید ،آلوده به ناخالصيها و انحرافات تمدن غربي است و به هميندليل تـوان نمایانـدن «شـناخت
راستين» به انسانها را ندارند.
اقسام شناخت
همانگونه که انسان دارای دو بُعد است ،شناخت نيـز دو نـوع اسـت .نخسـت آنکـه خـوراک و زنـدگي
روح انسان است و دیگری ،ذخيرهای اسـتکـه انسـان بـا آن مـيتوانـد خـود را در جهـان بـرای دنبـال
کردن هدفهای علمي مجهز سـازد .گونـةنخسـت از طریـق وحـي یعنـي قـرآن بـه انسـان اعطـا شـده
اســت و گونــةدوم شــناخت ،اشــاره بــه دانــشهــا (علــوم) دارد و از طریــق آزمــودن و مشــاهده کــردن و
به تحقيق پرداختن و استداللي و قياسي به دست ميآید .این دانشها با امور دارای ارزش عملي سر وکـار
دارد.
گونة نخست ،ازسوی خدا و از طریق وحي به انسان عطا ميشود و مربوط بـه حقـایق عينـي و هـدایت
انسان است و گونةدوم ،بهوسيلة تحقيق نظری و تالشعقالنـي مبتنـيبـر آزمایشـي اسـت کـه بـر روی
چيزهای محسوس و قابل تعقل صورت گرفتـه اسـت .البتـه هـر دو نـوع شـناخت بایـد از طریـق عمـل
خودآگاهانه کسب شود (همان ،صص.)132-130
العطاس در بيان دليل این تفکيک ميگوید« :انسان منفرد ميبایستي تجسس فردی برای دستیـافتن
به شناخت را به شناخت گونة دوم و نيازمندیهای علمي شخصي و مناسـب بـا ظرفيـت و طبيعـت خـود
محدود سازد ،تا چنان شود که بتواند خود و شناخت هر دو را در مکـانهـای حقيقـي آنهـا در رابطـه بـا
خویشتن حقيقي خود قرار دهد تا از این راه شرط عدالت را رعایت کرده باشد .به ایـن دليـل و بـرای ادای
حق عدالت بهعنوان یک هدف ،اسالم ميان دو گونة از شناخت تمایز قایل شده اسـت و یکـي از آن دو را
مخصوص دست یافتن به شناخت مقدمات اولي قرار داده که رسيدن آن برای هـر فـرد مسـلمان اجبـاری
است و این که دومي ميتواند به گونة نخستين انتقال پيدا کند و آن مخصوص کساني اسـت کـه خـود را
شایسته و موظف برای بهدست آوردن آن از لحاظ بهبود و پيشرفت شخصي ميدانند» (همان ،ص)130
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مراحل اسالمیسازی علوم
العطاس برای تحقّق علم دیني یا همان شناختِ راستين ،دو مرحله را تصویر کردهاست :مرحلـةنخسـت
پاکسازی علوم از آلودگيهای تمدن غربي و مرحلة دوم غوطهورسازی علوم در مفاهيم کليـدی فرهنـگ
اسالم .به عبارتدیگر ،باید آن ناخالصيها و انحرافات را از چهرة علوم سترد و براسـاس اندیشـة اسـالمي
به سازماندهي و تدوین علوم پرداخت .در این فرایند ممکن است امور و عناصری نيز به علوم افزوده شود.
آنچه امروزه صورتبندی شده و بهعنوان علوم در دانشگاهها و مراکز دیگر رواج یافته ،آميخته و آغشته بـا
ویژگيهای فرهنگ و تمدن غربي است .ایشان با استفاده از تعبير «غربزدایي از شـناخت» معتقـد اسـت
ابتدا باید علوم از عناصر غربي جداسازی (آزادسازی) شود .آنچه باید از پيکرة علوم جدا شود ،عبارت اسـت
از دوگانهانگاری واقعيت و حقيقت ،دوگانهانگاری فکر و جسم یا تفاوت ميان عقلگرایي و تجربهگرایـي،
انسانگرایي یا مرام دنيوی و تراژدی در ادبيات (عطاس ،1314 ،ص.)03
پس از غربزدایي از شناخت ،باید علوم با مفاهيم کليدی فرهنگاسـالمي آغشـته شـوند .ایـن فراینـد
علوم را به صورت «شناخت راستين» در ميآورد .وظيفة بعدی ما ،صورتبندی و تکميل عناصر و مفـاهيم
کليدی اسالمي به صورتي است که ترکيبي از آن پدید آید که مشتمل بر هستة شناخت باشـد و بتوانـد در
نظام تعليم و تربيت ،از پایينترین درجات تا باالترین آنها گسترش یابد و مبناهایي در هر درجه به وجـود
آورد (عطاس ،1314 ،صص)114-113
به عبارتدیگر ،اگر الیههای مختلف علـم (رشـتههـایگونـاگون علـوم) یـا «شـناخت» را بـهصـورت
دایرههای متحدالمرکز تصویر کنيم ،هستة مرکزی آنها عبارت اسـت از :تفسـير و تأویـل قـرآن ،سـنت،
شریعت (فقه) ،کالم ،مابعدالطبيعةاسالمي (تصوف) و علوم زبانشناختي (عربي) .اکنون بایـد علـوم ،یعنـي
علوم تجربي و طبيعي ،انساني و کاربردی ،بر محور هستة مرکزی شـناخت و در الیـههـای حـول هسـتة
مرکزی شناخت قرار گيرند .اما بهلحاظ سرایت این سازمان در نظـام آموزشـي ،فراگيـری هسـتة مرکـزی
شناخت برای همه در کلية مقاطع تحصيل ،ابتدایي تا دانشگاه ،ضروری است؛ اما فراگيری سایر علـوم بـر
همگان ضرورت ندارد (عطاس ،1314 ،ص  .)12بدینترتيب ،نقيبالعطاس برای اسالميسازی علوم ،سـه
مرحله را مطرح ميکند :نخست ،تهذیب علوم دانشگاهي از ناخالصيها؛ دوم ،تأسيس نظـام علـم راسـتين
(علم دیني) براساس عناصر کليدی اسالم و سوم ،التزام نظام آموزشي بر تعليم همگاني و ضروری هسـتة
مرکزی شناخت.
نقش قرآن در اسالمیسازی علوم
العطاس ،در این فرایند ،نقش مهمي برای قرآن مـيپـذیرد .قـرآن ،سـفرة گسـتردة االهـي اسـت کـه
انسانها برای کسب شناخت از آن ،ازسوی خدا دعوت شدهاند .العطاس این حـدیث را نيـز نقـل مـيکنـد
که« :ان هذا ادقرآن مخدبه اهلل ف اال ض فتعلّموا من مخدبته» (حـر عـاملي ،1460 ،ص 102و مجلسـي،
 ،1464ص .)01اکنون باتوجه به این که منشأ همة شناختهای انسان خداست و قرآن سـفرة خـدا بـرای

33

عبدالحسين خسروپناه
)(Abd al-Hussein Khosrowpanah

بهرهمندی انسان ها از آن منشأ علم ،باید گفت :ازنظر العطاس ،علمي ارزشمند و مطلوب است کـه از ایـن
سرچشمه برگرفته شدهباشد و انسان با بهرهمندی از این علم است که به مرتبة رشد و هدایت االهي نایل
ميگردد .تجلي این بهرهمندی ،برقراری عدالت در شئون مختلف فردی و اجتماعي توسـط انسـان اسـت.
اکنون اگر علمي بتواند عدالت را در شئون زندگي انسان برقرار و جـاری سـازد ،همـان علـم دینـي اسـت
(عطاس ،1314 ،ص)148
بهتــرین منبــع شــناخت ،قــرآن اســت و هــر آنچــه کــه بــر آن مبتنــي باشــد دارای ارزش و در مســير
سعادت و کمال ،قابل اعتناست .قرآن کریم برترین شناخت و پيامبر بزرگـوار مـا  -صـلوات اهلل و سـالمه
عليه -عاليترین و کاملترین مفسر حقایق وحياني قرآن است (همان ،ص .)131قرآن هـم در بُعـد روح و
هم در بُعد جسم و طبيعت انسان ،مالک و معيار علم حقيقي است و آنچه خارج از ایـن قلمـرو قـرار دارد،
علم حقيقي و تکاملبخش و سعادتآفرین نيست.
العطاس درخصوص علم و دین ،نگاهي ویژه به قرآن دارد .چنان که پيشتر گذشت ،العطاس ميان علـم
به معنای حقيقت تکویني آن و عقل ،ارتباط تکویني معتقد است؛ بدینمعنا که انسان با عقل کـه موهبـت
الهي است ،هستي را که در حقيقت کلمات تکویني حقتعالي هستند ،شناسایي کرده و این شناسـایي را بـا
استفاده از واژهها در قالب علم (دانش) سامان ميدهد .ایشان این دیدگاه را با مطلبي مهم تکميل ميکنـد
و آن این که« :قـرآن در حقيقـت ،معنـای تـأویلي و رمـزی کائنـات اسـت» .وی در توضـي مـيگویـد:
«تصور هموم اسن است که کائنات هستي واقعياتي مستقل و منفردند و تنها به خود اشاره دارند در حـالي
که باید آنها را در اتصالي عميق و ریشهای با آنچه که مينمایانند فهميد .علم دی حقيقت نـوعي تأویـل
یا تفسي موجودات طبيعي و تجربي است .از سوی دیگر ،تأویل یعني رسيدن به معنای غایي و اصـلي هـر
شيء و چون قرآن غایت و اصل هر چيزی در هستي را مـينمایانـد ،در حقيقـت تأویـل و تفسـير رمـزی
کائنات است» (اسالم و فلسفة علم ،1320 ،صص.)01-08
اکنون که قرآن مبداء و مرجع حقيقت همة اشياء هستي است ،باید گفـت :بهتـرین الگـو بـرای سـامان
دادن به علوم ،اسالم است؛ زیرا اسالم از منبعي سرچشمهیافته که بر همة حقایق هسـتي اشـراف حقيقـي
دارد (همان ،ص )10بهترین منبع برای شناسایي مسير سعادت نيز همان منبع است« .به همـانگونـه کـه
نگرش اسالمي حقيقت متمرکز در پيرامون هستي است ،به همـانگونـه هـم آن هسـتي و وجـود اسـالم
همچون یک سلسلهمراتب از باالترین مراتب یا پایينترین درجه درنظر گرفتهشده است .در همـين زمينـه
نيز از ارتباط ميان انسان و جهان ،وضع و مقام او در سلسلهمراتب هستي و توصيف قياسي وی بـهعنـوان
یک جهان کوچک منعکسکنندة جهان بزرگ درنظر گرفته ميشـود و نـه بـرعکس .شـناخت همچنـين
بهصورت سلسلهمراتبي مرتب شده و وظيفة ما در زمان حاضر دگرگـون کـردن نظـام آمـوزش و پـرورش
شناختة بر خودمان است -و در بعضي از حاالت تغيير دادن آن -بدانسـان کـه مطـابق بـا الگـوی نظـام
اسالمي نظم و انضباط ساخته شود» (عطاس ،1314 ،ص.)146
وی ،عالوهبر قرآن ،حدیث را نيز مورد نياز مبرم ميداند و ميافزاید« :استفاده از حـدیث در مـتن علـوم
امری ضروری است .نباید حدیث تنها نصيحتي حکيمانه دانسـته و پنهـان نگـاه داشـته شـود ،بلکـه بایـد
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به صورتي منظم و منضبط وارد سيستم آموزشي گردد ،قطعا حدیث ميتواند همچون یک وسيلة رسـيدگي
اخالقي در اختيار همة کساني که ميخواهند از فرایند آموزش و پـرورش عبـور کننـد قـرار گيـرد .چنـين
تدبيری چون بهصورت مثبت و قاطع در همة ترازهای نظام آموزشي بهکار برده شود ،ميتواند بـه کاسـتن
و جلوگيری از خلف وعدهای که به بيعدالتي و ناداني ميانجامد ،کمک کند( ».همان ،صص.)111-110
الگوی اسالمیسازی علوم
ازنظر نقيب العطاس ،اسالمي شدن علـوم ،اعـم از آنـان کـه از منـابع غيراسـالمي وارد جهـان اسـالم
شدهاند و چه آنها که بهدست مسلمانان وارد جامعةاسالمي شدهاند ،نيازی مبرم است .زیرا در جهانبينـي
و پــيشفــرضهــای ایــن علــوم ،روح واقعــي غيــر مســلمانان و تمــدنهــای غيراســالمي بازتــاب دارد
(درآمدی بر اندیشهشناسي نقيـب العطـاس ،1320 ،ص  )810علـوم رایـن نـهتنهـا انسـان را بـه معرفـت
صائب نميرساند ،بلکه او را هرچه بيشتر از یقين دور ساخته و به شـک و ظـن و اسـتداللهـای بيهـوده
مبتال ميکند (همان ،ص )810
الگوی نقيب العطاس برای دینيسازی علوم این اسـتکـه :بایـد مهـمتـرین مفـاهيم و عناصـر سـنت
فکریغربي یعني مفهوم دوگانگي (ثنویت) در باب واقعيت و حقيقت ،دوگانگي فکـر و جسـم یـا شـکاف
ميان خردگرایي و تجربهگرایي ،انسانگرایي یا مرام دنيوی ،مفهوم غمنامه (تراژدی) در ادبيـات ،از پيکـرة
علم جدا شوند .سپس به صورتبندی عناصر و مفاهيم کليدی اسالم پرداخته شود .این عناصر عبارتنـد از:
تفسير و تأویل قرآن ،سنت ،شریعت یا فقه ،کالم ،مابعدالطبيعه اسـالمي (تصـوف) و علـوم زبـانشـناختي
(زبان عربي) .باید این هستة شناختي در کانون قرار گيـرد و دیگـر علـوم ،یعنـي علـومطبيعـي ،انسـاني و
کاربردی ،باید بر گرد آن و مبتني بر آن باشند .هم چنين به لحاض تعلـيم و تربيـت نيـز فراگيـری هسـتة
شناختي یادشده باید در همة سطوح آموزشگاهي از ابتدایي تا دانشگاه ،بـر همـه واجـب و ضـروری تلقـي
شود ،اما فراگيری دیگر علوم بر همگان واجب نيست (عطاس ،1314 ،ص .)12
حاصل آن که ،طبق دیدگاه العطاس ،هيچ علم خالص و ليسيده از عناصر کليدی و درنتيجه علم خنثـي
نداریم ،هر علمي متصف به دیني و غيردیني ميشود .علوم غربـي ،مبتنـي بـر عناصـری کليـدیانـد کـه
بر ساخته از فرهنگ و تمدن غربـي اسـت .حـال بایـد ایـن عناصـر کليـدی را شناسـایي نمـایيم ،عناصـر
کليدی اسالمي را نيز بهدست آوریم ،سپس عناصر کليدی اسالمي را بهجای آن عناصر کليدی غربي قرار
دهيم تا علوم برآمده از آنها ،علوم اسالمي باشند .در بدنة علوم نيز هر جا که بـا عناصـر جدیـد اسـالمي
هم خواني نداشت ،باید دست به اصالح بزنيم ،بدین نحو که این علوم طبيعي و انساني باید مبتنيبر علـوم
دیني باشد .علوم دیني مادر و مبنا هستند و سایر علوم بایـد زیرمجموعـه و فـرع بـر آنهـا باشـد ،یعنـي
عالوهبر تغيير تنه و عناصر کليدی ،علوم دیگر باید زیرمجموعة علـوم مـادر اسـالمي باشـند ،تـا اسـالمي
گردند.
وی در مالحظات نهایي اینگونه ادامه ميدهد که« :در صفحات گذشته ،در آن کوشيدم کـه بعضـي از
مفاهيم کليدی متعلق به طبيعت و هدف شناخت را از دیدگاه اسالم روشن کنم و به شرح ماهيت اساسـي
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ارتباط این دو و وابستگي آنها به یکدیگر بپردازم .این مفاهيم کليدی ميبایسـتي عناصـر اساسـي نظـام
تعليم و تربيت اسالمي را تشکيل دهد .و آنها عبارتند از :مفهـوم دیـن ،مفهـوم انسـان ،مفهـوم شـناخت
(علم و معرفت) ،مفهوم حکمت ،مفهوم عدل ،مفهوم کار درست و مفهوم کلّيبودن (کليه ،جامعه) .ازلحاظ
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
رابطة با چهارمي؛ ششمي به روش دررابطه با اولي تا پنجمي و هفتمي به شکل افزار پيدا کردن در رابطـه
با همه آنچه پيش از آن آمده است( ».همان ،ص)111
حال که روشن شد که شناخت خنثي نداریم و عناصر کليدی هفتگانه شناخت از منظر اسـالم روشـن
گردید ،وی ادامه ميدهد که در خبر دادن از وضع کنوني با توجه بـه صـورتبنـدی و انتشـار شـناخت در
جهان اسالم ،باید به نفوذ مفاهيم کليدی جهان باختری در جهان اسالم توجه داشته باشيم که سبب پيـدا
شــدن ،اشــتباهشــده و اگــر از آن جلــوگيری نشــود ،بــه نتــاین وخيمــي خواهــد انجاميــد ،چــون آنچــه
صورتبندیشده و در دانشگاهها و از طریق آنها و سازمانهای بزرگ و کوچک دیگر انتشار پيـدا کـرده،
درواقع آميخته و آغشته با خصوصيت و شخصيت فرهنگ و تمدن باختری و به قالـب آن درآمـده اسـت.
نخستين وظيفة ما آن است که این عناصر را جدا کنيم که مشتمل بر مفاهيم کليدی سـازندة آن فرهنـگ
و تمدن است .این عناصر و مفاهيم کليدی بهصورت عمده در آن شاخه از شناخت راین است که به علـوم
انساني تعلق دارد ،هر چند امکان آن هست که در علومطبيعـي و فيزیکـي و کـاربردی نيـز دیـده شـود ،
مخصوصاً در آن جاکه به تفسير واقعيتها و صورتبندی نظریهها ارتباط پيدا ميکند .،در همة اینها ،باید
فرآیند جدا کردن عناصر و مفاهيم کليدی صورتپذیر شود؛ چه بدان معني است که پس از انجام پذیرفتن
فرایند جداسازی که به آن اشاره شد ،شناخت آزادشده از عناصـر و مفـاهيم کليـدی ،سـپس بـا عناصـر و
مفاهيم کليدی اسالمي آميخته و آغشته ميشود که از لحاظ طبيعت بنيادی آنها که معرّف فطرت اسـت،
در واقع ،شناخت را آلوده به صفتي از وظيفه و هدف آن ميسازد و بـدینگونـه آن را بـهصـورت شـناخت
راستين در ميآورد .شناخت امروزین را بهصورتي که هسـت ،نمـيپـذیرد و سـپس آرزوی آن را دارد کـه
«اسالمي» شدن آن را تنها از طریق «پيوند زدن» و «جابهجا کردن» علوم و اصول اسالمي در آن انجـام
دهد .این روش تنها گفتگو و جدلي را فراهم ميآورد که رویهمرفته ،نـه سـودمند و نـه مطلـوب اسـت.
پيوند زدن و جابهجا کردن ،هيچکدام نميتواند ما را به نتيجة مطلوب برسـاند ،در صـورتي کـه «تنـه» در
اختيار عناصر بيگانه قرار گرفته و بيمار شدهاست .عناصر و بيماری بيگانه ميبایستي پيش از آن اسـتخراج
و بياثر شود ،تا پس از آن ،تنة شناخت بتواند دوباره در قالب اسالمي ریخته شود.
وظيفة مهم بعدی ،صورتبندی و کامل کردن عناصر و مفاهيم کليدیاسالمي بـه صـورتي اسـت کـه
ترکيبي از آن پدید آید که مشتمل بـر هسـته شـناخت بـوده باشـد و بتوانـد در نظـام تعلـيم و تربيـت ،از
پایينترین درجات تا باالترین آنها گسترش یابد و استاندههایي در هر درجه به وجود آورد.
شناخت هستهای در تراز دانشگاه که ميبایستي پيش از همه ترازهای دیگـر صـورتبنـدی شـود ،الزم
است بهصورت ترکيبي باشد ،مشتمل بر مفردات و اجزایي از طبيعت آدمي ،طبيعت دین و وابستگي آدمـي
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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
(عمل-ادب) .اینها باید به مفهوم خدا و ذات و صفات او (توحيد) ،وحي (قـرآن مجيـد) ،معنـي و پيـام آن،
قانون وحي شده (سنت) ،و تاریخ و پيام پيامبران پيش از وی ارجاع شود .اینها نيز باید با ارجاع و اشاره به
شناخت اصول و عمل کردن به اسالم و علوم دیني همراه باشد که ميبایستي مشتمل بر عناصـر مشـروع
تصوف و فلسفه اسالمي و آموزههای جهان شناختي متعلق بـه سلسـلهمراتـب هسـتي و شـناخت اخـالق
اسالمي و اصول اخالقي و ادب بوده باشد .بر آنچه گذشت ،باید فراگرفتن زبان عربي و جهانبينياسالمي
بهصورت یک کل افزوده شود .این شناخت هستهای که دارای ترکيب و تکميلي به صـورت یـک وحـدت
آهنگ دار است ،و برای سط و تراز دانشـگاه تهيـه شـده و عنـوان الگـویي بـرای ترازهـای دیگـر دارد،
ميبایستي بهصورتي تغييرناپذیر در اشـکال سـادهتـر آن بـرای ترازهـای تعليمـات ابتـدایي و متوسـطه از
برنامههای آموزش و پرورش فراهم شود (همان ،صص)111-113
روش اسالمیکردن دانش
نقيب العطاس در عبارات خود ،بارها به ایـن معنـا اصـرار مـيکنـد کـه علـم مطلـوب و حقيقـي ،علـم
برآمده از متن قرآن است؛ زیرا این علم از منبع غيبي سرچشمه گرفته که بـر همـة شـئون هسـتي عـالم
و قاهر است .وی بر همين مبنا معتقد است :علوم اسـالمي شـامل همـة شـئون زنـدگي انسـان هسـتند.
وی مينویسد« :اصطالح علم در اسالم چنان بـه کـار رفتـه کـه همـة زنـدگي -روحـي ،عقلـي ،دینـي،
فرهنگي ،فردی و اجتماعي -را فرا ميگيرد .این بدان معني است که سيرت و خصوصيت کلـي و جهـاني
دارد و این کـه لزومـ ًا راهنمـایي انسـان بـه راه نجـات خـویش اسـت .هـيچ فرهنـگ و تمـدن دیگـری
چنين اصطالحي را برای شناخت ندارد که همة فعاليـتهـای شـخص را در سراسـر زنـدگي او فراگيـرد»
(همان ،صص )141-144البته او بر همين مبنا ،معتقد است باید نظام آموزش را بر اساس علـوم اسـالمي
استوار ساخت.
مقدمات کسب شناخت اسالمي مشتملبر شناخت اصول اسالم یعني اسـالم ،ایمـان ،احسـان و ارکـان
آنها و معاني و هدفها و فهم صحي و وسيله و آلت قرار دادن آنهـا در زنـدگي و در عمـل اسـت .هـر
مسلمان باید از اصول اسالم (یگانگي خدا ،ذات و صفات او) و قرآن و پيامبر و زندگي سنت او آگـاه باشـد
و شناختي را که از این راه به دست ميآورد در زندگي و اعمال و رفتار خود برای خدمت کردن بهکـار بـرد
(همان ،ص .)132شناختِ جایگاه درست برای وجود یک چيز یا موجود زنده« ،حکمـت» اسـت .حکمـت،
شناخت خدادادی است که به آن کس که شناخت در او اسـتقرار یافتـه ،ایـن شایسـتگي را مـيدهـد کـه
شناخت را چنان حکيمانه بهکار برد که سبب حصول عدالت شود .عدالت پس از آن شرط وجودی حکمـت
تجلي یافته در محسوسات و معقوالت روحاني نسبت به دو روح انسـان اسـت .تجلـي خـارجي عـدالت در
زندگي اجتماعي چيزی جز آن نيستکه ادب ]شرایط بهرهمندی از نعمتهایي که ميزبـان بـرای ميهمـان
فراهم آوردهاست[ در داخل آن استقرار پيدا کند.
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نقيب العطاس براساس این اعتقاد که همة شناختهای انسـان ازسـوی خداسـت ،قيـدی بـر شـناخت
مطلوب ميافزاید و آن این است که «شناخت باید چنان باشد که گفت و شنود آن مایـة بهـرهمنـد شـدن
دیگران و لذت بردن و ستودن آن گردد و شنوندگان به آن چنان نزدیک شوند که شایسـتگي مقـام عـالي
آن را داشته باشند ».براساس ایدة یادشده ،ادب ،عدالت و شناخت نظام هستي ،ارمغان علم اسالمي اسـت.
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
خفت .نمونة کامل این حقيقت ،وجود پيامبر بزرگوار اسالم است که فرمود« :ادیبني ربي و احسن تـادیبي»
(نوری ،1462 ،ج  ،2ص 301و مجلسي ،1464 ،ج  ،02ص  )328ادب چشـمانـداز عـدالت اسـت کـه بـه
ميانجيگری حکمت انعکاس ميیابد و آن شـناختن از سلسـلهمراتـب در نظـام هسـتي و شـناخت اسـت
(عطاس ،1314 ،صص.)148-141
نقيب العطاس ،طبق این ایدة خود که قرآن منشأ علومحقيقي است ،الگویعملي اسالميکردن علـوم را
نيز ارائه کردهاست .روش اسالميگرداندن دانش مبتنيبر علم تفسير است کـه بـهطـور عمـده بـا دو فـن
تفسير و تأویل صورت ميگيرد .این دو علم که در عرصة قرآن بهکار ميروند ،تـوان بهـرهدهـي در مـورد
علوم مربوط به جهان هستي را نيز دارند .تفسير مربوط به آیات محکمات است .یعني چون این آیات مفاد
روشن و محکمي دارند ،باید به قرائت و فهم عيني آنهـا پرداخـت و در آنهـا جـایي بـرای گمـانزدن و
قرینهپردازی نيست (عطاس ،1314 ،ص .)80اما در آیات متشابه ،مانند آیة «یخـرج الحـي مـن الميـت و
یخرج الميت من الحي»( ،انعام 01/و روم )10/باید به تأویل یا همان تفسير پيشرفته پرداخت کـه درواقـع
مأمور کشف معاني رمزی و پنهان آیات است.
همين شيوهها باید در عرصة علوم مربوط به جهان نيز بهکار گرفته شود و به همان شيوه کـه تفسـير و
تأویل در فهم معاني قرآن بهکار ميرود و معناهایش در حدیث و سنت بازتاب مـيیابـد ،در کتـاب جهـان
طبيعت هم باید با روشهایي علمي سرمشق گرفته از روش تفسير و تأویـل ،تفسـير شـود .اشـياء جهـان
تجربي ،واژگان و نشانهها و نمادهایي از شبکه نظاممند و بازتاب قرآن کریم هستند .در ایـن روش ،قـرآن
عاليترین مرجعي است که حقيقت را در جستارهای عقالني و تجربي ما تایيد ميکند .براساس این ایـده،
پدیدههای جهان آیاتي هستند که برخي روشن و آشکار و برخي پيچيده و مبهماند .برای فهم آیات آشکار
باید از تفسير و برای فهم آیات مبهم ،از تأویل استفاده کرد (همان ،ص 30و صص )06-20
آسيبشناسی نظرية تهذيبی -تأسيس
برخي از پژوهشگران ،چالشها و نقص هـایي بـه نظریـه علـم دینـي از دیـدگاه العطـاس وارد کردنـد.
مهمترین آسيب در این نظریه ،نادیدهگرفتن وحدت و یکپارچگي نظریههای علمي موجود در فرضـيههـا،
روشها و یافتههای علوم است .عدم توجه به این وحدت و کاستن اجزایي از نظریـههـای علمـي کـه بـا
اسالم سازگار نيست و افزودن مواردی به آنها که از متون اسالمي استخراج شـده و بـهعنـوان مایـد یـا
مکمل آنها در نظر گرفته ميشود ،چند مشکل را بهدنبال ميآورد که به آنها اشاره ميشود:
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 .2پيدايش مجموعههای ناهمساز
نظریههای علمي بر پيشفرضهای فلسفي ،فرهنگـي و فکـری معينـي تکيـه دارنـد و تـأثير آنهـا را
بهنحوی در اندامهای مختلف خود آشکار ميکنند .دست بردن بـه تهـذیب و تصـفية پيکـرة نظریـههـا و
افزودن عناصری از اندیشة اسالمي به آنها ممکن است بدون توجـه بـه ایـن امـر انجـام شـود کـه آیـا
بنيانهای اندیشة اسالمي با مباني و مبادی نظریهای معين همخـواني دارد .درنتيجـه ،حاصـل تهـذیب و
تکميل ممکن است معجون شگفتآوری باشد که در آن ،پارههای ناهمساز معرفتي ،بههم الصاق شدهانـد.
اینگونه تالشها در تاریخ معاصر علوم انساني -البته ميان نظریههای علمي رقيب ،نه ميـان نظریـههـای
علمي و دین -صورت پذیرفته و بهدليل عدم توجه به همين ناهمسازیهایي که بهبار ميآید ،بـا شکسـت
روبهرو شدهاست .هماکنون از آنها بهعنوان رویکردهای «گلچين کننده» یاد مـيشـود .نمونـهای از ایـن
ناهمسازی را ميتوان در دیدگاههای العطاس مالحظه کرد.
وی بر این نظر است که معرفتشناسي اسالمي بـا معرفـتشناسـي رایـن در علـوم معاصـر ،متفـاوت
است .معرفتشناسي راین ،واقعيت گراست و بنـابراین در معيـار صـدق ،مطابقـت بـا واقعيـت را بـهمنزلـة
معيار درستي علم درنظر ميگيرد؛ در حاليکـه معرفـتشناسـي اسـالمي ،حقيقـتگراسـت و مطابقـت بـا
واقع را کافي نميداند .دو دليلي که وی برای این مدعا ميآورد ،چنين است :نخست این که ،گـزارههـایي
ممکن است با واقعيت منطبق باشند ،ولي با تفسير درست یا حقيقي پدیده مـورد نظـر هماهنـگ نباشـند.
از این رو ،وی اظهار ميکند که یافتههای مهندسي ژنتيک در مورد انسان ،هر چند مطابق با واقـع باشـند،
کاذب اند؛ زیرا با تفسير حقيقي انسان ،به نحوی که در اسالم مطرح شده اسـت ،هماهنـگ نيسـت .دليـل
دوم ،این که ،واقعيت ممکن است مصنوع دست بشـر باشـد ،و واقعيتـي فاسـد و تبـاهشـده بـهشـمار رود
(عطاس ،1314 ،ص.)24
آن چه در این سخنان خلط شده و چنين ادعاهای غيرقابل قبـولي را فـراهم آورده ،دو معنـای متفـاوت
حقيقت ،یعنـي معـاني معرفـتشـناختي و هسـتيشـناختي آن اسـت .بـهلحـاظ معنـای هسـتيشـناختي
حقيقت ،ممکن است یک وضع موجود یا واقعيت موجود ،بـه دور از حقيقـت و بنـابراین باطـل باشـد ،امـا
این امر ،مانع از آن نيست که بتوان ،به لحاظ معرفتشـناختي ،گـزارهای درسـت و دارای حقيقـت دربـارة
آن وضع موجود بيان کرد .برای مثال ،اگر کسي پيامبری را به قتل برسـاند ،عمـل او شـنيع ،باطـل و بـه
دور از حقيقت است ،در این جا ،معنای هستيشناختي حقيقت مورد نظر است ،امـا هنگـامي کـه گـزارهای
ناظر به این واقعيت را بيان ميکنيم ،به این مضمون کـه «فـالن کسـي ،پيـامبر خـدا را کشـته اسـت»،
این گزاره ،به لحاظ معرفتشناختي ،دارای حقيقت است ،زیرا منطبـق بـر واقعيـت اسـت (بـاقری،1328 ،
صص.)844-843
این اشکال بر العطاس وارد نيست؛ برای اینکه وی متوجه این نکته بوده است به گفتة منتقـد العطـاس:
«با توجه به همين تعبير علم راستين ،وی معياری برای صدق ( )Truthپيشنهاد ميدهـد .بـر پایـة ایـن
معيار ،صرف مطابقت با واقع ،با نظر به شواهد تجربي ،معيار حقيقت نيست ،بلکه باید امور واقـع و شـواهد
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تجربي مربوط به آنها در قالب تفسير رمزی جهان قرار گيرند و به سخن دیگر ،با حقيقت نهایي و نهـاني
امر مورد مطالعه هماهنگ باشند و درنهایت« ،با نظام یکپارچهای از حقایق مـرتبط بـا یکـدیگر کـه روح
درکشان ميکند ،متالئم باشند( ».همان ،ص)830
بنابراین ،هرچند نقيب العطاس بهصراحت نگفته است ،ولي معتقد است مالک صدق ،عالوهبـر شـواهد
مطابقت با واقع ،تالئم با سایر نظریات است .هنگـامي مـيتـوان نظریـهای را مطـابق واقـع دانسـت کـه
عالوهبر تأیيد با شواهد تجربي ،با جهانبيني و سایر نظریات ما سازگار باشد .پس العطاس صـرفاً نظـر بـه
جابهجایي عناصر و گزارههای علوم موجود ندارد و دقت دارد که گزارههای علوم جدید بایـد بـا یکـدیگر و
نيز با عناصر اصلي که از علوم اسالمي گرفته ميشوند ،سازگار و متالئم باشند.
اما راجع به خلط دو معنای حقيقت نيز بایـد گفـت :العطـاس ميـان ایـن دو معنـا ،خلـط نکـرده اسـت؛
زیرا بحث وی در حوزة معرفتشناختي است و بر هميناساس است که مـيگویـد «اگـر شـواهد تجربـي،
نظریهای را تأیيد نمودند ،ولي آن نظریه با جهانبيني اسـالمي در تعـارض بـود ،چنـين نظریـهای ،گرچـه
بهلحاظ معرفتشناسي تجربي حقيقت دارد ،ولي به لحاظ معرفتشناسـي دینـي حقيقـت نـدارد و درسـت
نيست» .البته خوب بود العطاس این مطلب را هم اضافه ميکرد که وقتـي مـيگـویيم درسـت و حقيقـت
نيست ،به این معناست که چون دین ،کالم خداوند متعال است و خدایمتعال ،علم جامع و همهجانبـه بـه
انسان و جهان دارد ،بهتر از همة انسانها ،عالم و آدم را ميشناسد .شناخت مـا ،جزءنگرانـه اسـت و کـل
هستي انسان را نميشناسيم ،از این رو ممکـن اسـت بـا یـک سـری شـواهد ،بخشـي از وجـود انسـان را
بشناسيم ،ولي در نگاه دین که کلنگرانه است ،این گونه نباشد .پس نگاه ما از آنجا که جزءنگرانـه اسـت،
حقيقت نيست ،ولي نگاه دین که کلنگرانه اسـت ،حقيقـت اسـت .از ایـنرو اسـت کـه وقتـي جـزء را در
کل مجموعه مينگریم ،نظرمان در باب آن نسبت به وقتي کـه آن را بـهتنهـایي بنگـریم ،تفـاوت داشـته
باشند .پس گزارة دیني از آنجایي که با ابزار کلنگرانه بهدست آمده است ،حقيقت است؛ ولي گزارهای کـه
با ابزار جزءنگرانه به دست آمده و با آن گزارة دیني در تعارض است ،حقيقـت نيسـت .از ایـنرو ،العطـاس
ميگوید« :اگر با شواهد تجربي ،نظریهای بهدست آوردید که با گزارة دینـي در تعـارض بـود ،بایـد بدانيـد
که جایي اشتباه رخ داده است» .پس اشکال پيشگفتـه بـر العطـاس وارد نيسـت ،هرچنـد او بحـثهـای
معرفتشناختي را منق ننموده است .پس در مجموع باید گفت که الزمـة دیـدگاه العطـاس ،پدیـد آوردن
مجموعههای ناهمساز نيست.
 .1تطبيق تکلفآميز
دومين اشکال ،تطبيق تکلفآميز آیات و روایات بر دیدگاه یـا نظریـة علمـي اسـت .مقصـود از تطبيـق
تکلفآميز این استکه برای مطابق دانستن یک آیه یا روایت با مطلب موجهي که در نظریـهای مالحظـه
شده ،معنا و برداشتهایي به آیه یا روایت مورد نظر حمل شود که از آن مستفاد نميشود .نمونهای از ایـن
مورد این است« :تئوری» بهمعنـای جمـعبنـدی اطالعـات پراکنـده ،تنظـيم و تجزیـه و تحليـل آنهـا و
حدس در مورد روابط ميان پدیدههـای مـورد مطالعـه اسـت و در همـة علـوم کـموبـيش مـورد اسـتفاده
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قرار ميگيرد .از بعضي از روایات نيز دست یـابي بـه تئـوری از راه تفکـر و عمـق بخشـيدن بـه دادههـا را
مــيتــوان اســتنباط نمــود (روانشناســي رشــد ،1314 ،صــص  )116-140روایــت مــوردنظر ایــن اســت:
«من أکثر الفکر في ما یعلم أتقن علمه و فهم ما لمیکن یعلم» (آمـدی ،1300 ،ص .)11هـر کـس در آن
چه مي داند ،بسيار بيندیشد ،دانستة خود را استوار ميسازد و آن چـه را نمـيتوانسـت بفهمـد ،مـيفهمـد.
اما روشن است که از این روایت ،چيزی در باب نقش تئوری در علم بهدست نميآید؛ این روایت بيـانگـر
آن است که اگر کسي در آن چه ميداند ،بسيار اندیشه کند ،از آگاهي سطحي به آگاهي عميـقتـر دسـت
ميیابد و برخي از امور را که در اثر دانستن سطحي نميفهيمد ،مـيتوانـد بفهمـد .تئـوری و نقـش آن در
علم ،با توجه به گسترة این تأثير ،جز با تکلف فراوان ،آن هم پس از آن که نقـش تئـوری را در تحـوالت
اخير علم دریافته باشيم ،از روایت اشاره شده ،بهدست نميآید .این تکلف ،برای مثـال ،چنـين اسـت کـه:
کسي بگوید تعبير «آن چه را نميتوانست بفهمد ،ميفهمد ».روایـت ،در برگيرنـدة ایـن معناسـت کـه بـا
داشتن تئوری ،ميتوان به تبيينها یا پيشبينيهای جدید دست زد .اما واژة مـبهم «فهميـدن» را بـا چـه
ميزان از استنباط ميتوان حاکي از مکانيسمهای خاصي دانست که یـک تئـوری در تبيـين و پـيشبينـي
پدیدهها فراهم ميآورد؟ (باقری ،1328 ،صص )841-840
اصل ادعای پيشگفته ،بحث مهمي است .بنابراین ،بهراحتي نميتـوان متـون دینـي را بـر نظریـههـای
علمي تطبيق کرد .تطبيق نظریههای علمي بـر متـون دینـي در دورة گذشـته توسـط "کـواکبي"" ،سـيد
قطب"" ،بازرگان" و غيره انجام گرفت و نتيجة مطلوبي بهدنبال نداشـت .فهـم درسـت آیـات و روایـات،
مبتني بر متدولوژی معيني است .اگر بر اساس منطق فهم دین ،به برداشت ضـابطهمنـدی از مـتن دینـي
دست یافتيم و سپس هماهنگي و سازگاری فهم مضبوط از دین با نظریـة علمـي کشـف شـد ،ایـنگونـه
تطبيق ،اشکالي نخواهد داشت .پس آن چه اشکال دارد ،تحميل نظریههای علمي بر متـون دینـي اسـت،
ولي هماهنگي حاصلشده ميان فهم ضابطهمند متون دیني با نظریههای علمي اشکالي ندارد.
 .9احساس بینيازی کاذب
دشواری دی گر در این رویکرد آن است که مطالـب مجملـي از متـون دینـي در کنـار مباحـث دقيـق و
تفصيلیافته نظریههای علمي قرار ميگيرند و این احساس بينيازی کاذب را در مـا پدیـد مـيآورنـد کـه
اسالم نيز در این باب سخني گفته است .این احساس را از آنرو ،بينيازی کاذب مـينـاميم کـه سـخنان
کوتاه و مجمل ،نميتوانند به آگاهي دقيق و تفصيلیافتهای بينجامند که علوم در پي دسـتیـافتن بـه آن
هستند؛ در عين حال ،دغدغه ذهني ما را در این مورد فرو مينشانند که متون دیني نيز در باب آن سـخن
گفتهاند (همان ،صص)842-841
محتوای این اشکال ،درست است و نباید گمان کرد که ميتوان پاسخ تمامي پرسـشهـای علمـي را از
آیات و روایات به دست آورد ،ولي اگر با منطق فهم دین ،نظریهای علمـي از متنـي دینـي اسـتنباط شـد،
نسبت دادن آن به دین الهي ،مانعي ندارد .العطاس نيز بر همينعقيده است .بنابراین ،این سخن درسـت را
نميتوان بهعنوان اشکال بر وی وارد ساخت .مطلب مهم این استکه وقتي نظریـة علمـي از مـتن دینـي
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استنباط و استخراج شد ،گرچه حجيت شرعي و عقلي دارد ،ولي ميتواند با روش تجربي به مرحلـه تأیيـد
برسد و عقالنيت جمعي و پذیرش بيناالذهاني پيدا کند .منتقد محترم نيـز در کتـاب هویـتِ علـم دینـي،
همين راه را طي کرده است.
 .1وهن اسالم
رویکرد تهذیب و تکميل علوم موجود ،به سبک معيني از تنظيم محتواهای آموزشي نيز ميانجامـد کـه
در آن ،مطالب مختلفي از نظریههای علمي و مضامين برگرفته از آیات و روایات ،در کنار هم ميآیند .ایـن
سبک از تنظيم محتوا ،با نظر به مشکالت سهگانة پيشين ،به کممایه وانمود کـردن دیـن و متـون دینـي
منجر ميشود؛ زیرا این تصور را در خواننده پدید ميآورد که متون دیني به اشاراتي کوتاه و مجمل بسـنده
کردهاند ،در حالي که دانشمندان و نظریه های علمي ،در همان زمينه ،مطالب و مباحث دقيق و فراوانـي را
به دست ميدهند (همان ،ص.)842
اگر کسي بخواهد همة علوم و نظریههای دقيق علمي را از آیات و روایات بهدست آورد ،گرفتـار چنـين
اشکالي خواهد گردید ،ولي این مطلب ،ربطي به دیدگاه العطاس ندارد .وی هيچگاه معتقد به این نبود کـه
با کمک آیات و روایات ميتوان همه گزارههای علوم انساني را کشف کرد .او برای آیـات ،شـأن محـوری
اعتقاد دارد که باید فعاليتهای سازمان یافتة انسان در کشـف معلومـات و دسـتاوردهای علـوم ،در جهـت
تبعيت از همان محور و هستة مرکزی شناخت پيش روند.
 .1ابهام در نوع پيشفرضها
نگارنده بر این باور است که نظریة العطاس ،یکي از نظریههای معقول و قابل دفاع در حـوزةعلم دینـي
است ولي گرفتار کاستيهای متعددی است که بهاختصار عرض ميشود .نقيبالعطاس به دنبال جـایگزین
نمودن عناصر کليدیاسالمي بهجای عناصر و پيشفرضهای برآمده از فرهنگ و تمدن غرب اسـت .وی
مشخص نکرده است که پيشفرضهای پيشگفته ،چه نوع پيش فرضي هستند؟ آیا پيشفرضهای معلّل
علوماند ،یا پيشفرضهای مدلّلاند .گاهي این پيشفرضها ،نقـش علّـي در پيـدایش علـوم دارنـد ،ولـي
گاهي نقش دليلي دارند .برای مثال در استدالل «عالم ،متغير است و هر متغيری ،حادث است پس عـالم،
حادث است ».مقدمات استدالل ،نقش عليتِ دليلي برای نتيجه دارند .ولـي وقتـي کسـي از پریـدن یـک
گنجشک ،یقين به گزارهای پيدا ميکند ،پریدن گنجشک ،نقش عليتِ غيردليلي برای پيـدایش آن گـزاره
دارد .باید اول تکليف این مسأله را مشخص کرد که این عناصر کليدی و اساسي علوم ،عناصر عليتياند یا
عناصر دليلي؟ اگر پيشفرضها ،عناصر علّي باشند ،ممکن است با تغيير علت ،تغييـری در نظریـة معلـول
پدید نياید .مالحظة نگارنده بر العطاس این استکه نقش دليلي یا عليتي عناصر کليدی در نظریـة ایشـان
تبيين نشده است.
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 .6کاستی در ارائة روششناسی
مالحظة دیگر نگارنده بر دیدگاه العطاس این است که وی روششناسي معيني برای طـي ایـن فرآینـد
ارائه نکرده است .چگونه عناصر کليدی اسالمي از متون دیني استخراج ميگردند و چگونه عناصـر اصـلي
بر علوم طبيعي و انساني تأثيرگذارند؟ مشکل اساسي تمامي دیدگاههای معتقد به علم دیني ،نداشتن یـک
متدولوژی استنباط یا تهذیب یا توليد علوم کاربردی ،طبيعي و انساني دیني است.
 .7ناکارآمدی تهذيب
دیدگاه تهذیبي-توليدی با واقعيت خارجي علوم هماهنگ نيست .تاریخ و فلسفة علم نشان ميدهد کـه
گزارههای درون یک علم ،گزارههایي از هم بریده و به راحتي قابليت حذف و جایگزیني نيستند .مجموعـه
گزارههای یک علم یا نظریة علمي به گونهای در هم تنيدهاند که اگر یک گزاره به ویژه گزاره مرکـزی را
از درون علم بيرون آورده شود ،شيرازة آن علم به هم ميخورد ،مثل ساختماني ميماند که سـتون اصـلي
آن برداشته شود .اساس «نظریة فروید» و مبنای تئوریک او ،عقدههای جنسـي اسـت .نظریـة تکامـل در
«زیستشناسي داروینستي» نه در یک گزاره که در کل نظامش با گزارههای دیني تعـارض ظـاهری پيـدا
ميکند .پس علوم بشری ،اجزای در هم تنيدهای هستند که حذف یک گـزاره –بـهخصـوص گـزارههـای
مرکزی -از آنها ،موجب نابودی دانش مي شود .نگارنده بر این باور است که حذف و جایگزیني پارهای از
گزارههای علمي ،بهعنوان پيشنهاد عملياتي برای اسالميسازی دانشگاهها و علـوم بشـری ،نتيجـهبخـش
است؛ ولي موفقيت آن بهعنوان ضابطة معرفتي تضميني ندارد.
 .1فقدان دليل بر تعداد عناصر کليدی
العطاس ،هفت عنصر را بهعنوان عناصر کليدی در علوم طبيعي و انساني کاربردی برشمرد ،درحالي کـه
هيچ دليل یا تبييني برای این تعداد ارائه ننمود .به اعتقاد نگارنده ،باید با مطالعـه مـورد بـه مـورد تـاریخ و
محتوای علوم انساني و طبيعي غربي ،پيشفرضهای متافيزیکي آنها را کشف نمود ،سپس معلـل بـودن
یا مدلل بودن این پيشفرضها را نيز مشخص کرد .پيشفـرضهـای مـدلل ایـن علـوم ،منشـأ پيـدایش
پرسشهای معيني از متون دیني است .توانمندی دین در پاسخ به پرسشهای معـين بـه فيلسـوفان علـم
دیني کمک ميکند تا پيشفرضهای متافيزیکي علوم تدوین گردند .مطلب دیگـری کـه العطـاس بـدان
توجه نکرده ،روش شناسي چگونگي تأثيرگذاری پيشفرضهای متافيزیکي -دیني بر علوم است که بایـد
پس از کشف پيشفرضهای دیني انجام گيرد.
گفتني است که در مرحلة استنباط عناصر کليدی از متوندینـي بـه آرای اندیشـمنداناسـالمي مراجعـه
ميشود ،حال اگر اختالفي ميان آنها مشاهده شد ،دیدگاهي در منظومة پيشفرضها قرار مـيگيـرد کـه
8
کارآمدی بيشتری در توليد علم دیني داشته باشد.
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جمعبندی
عطاس بر این باور است که علم ،کاشف از واقعيت خـارجي اسـت .حقيقـت علـم و واقعيـت انسـان از
خداوند متعال سرچشمه گرفتهاند .روح دین ،عدالت است کـه در فطـرتِ انسـان نهادینـه اسـت و فطـرت
انسان هم با هدایت انبيا رشد ميکند .با این مباني ،علم دیني ،علمي است که عادالنه باشد و بـر قـرآن و
دین (به عنوان بهترین منبع شناخت حقایق) متکي باشد .علوم جدیـد ،آلـوده بـه فرهنـگ و تمـدن غـرب
هستند؛ فرهنگ و تمدني که کامال از مبداء غيب و خدا منقطع است .علم دیني ،علمي است که از مظـاهر
فرهنگ و تمدن غربي تنزیه و پاک سازی شود .انسان ،دارای دو بُعد مادی و معنوی ،یعنـي :جسـم و روح
است؛ علم هم دو نوع است :علوم بحثي که ناظر به جسم و دنياست و وحـي کـه نـاظر بـه روح و آخـرت
انسان است .هر دوگونه علم باید با توجه و عمل خودآگانه کسب شوند .به دليل جامعيت دین اسالم ،علـم
هم که از ناحية همان مبداء دین است ،شامل همة ابعاد زندگي اسـت و هـيچ فرهنـگ دیگـری نتوانسـته
چنين گستره ای داشته و تصویر هستي و حيات انسان را چنين ارائه کند.برای تحقق علم دیني بایـد :اوال،
علوم را از تمدن غربي پاکسازی کرد و ثانيا ،سپس علوم را در مفاهيم کليدی فرهنگ اسـالمي غوطـهور
ساخت .برخي مفاهيم کليدی عبارتند از« :علم» یعني آگاهي و برترین آگاهي همان وحي است کـه در دو
صورت تکویني و تشریعي محقق شدهاست؛ «حکمت» یعني شـناخت جایگـاه هـر موجـودی در هسـتي؛
«عدالت» نتيجة حکمت است؛ «ادب» یعني انضباط خاطر روح انسان.فرایند علوم تحقق یافته بـه ترتيـب
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
بهجای غربي؛ سوم :ابتنای علوم طبيعي و کاربردی و عناصـر اسـالمي و تهـذیب علـوم موجـود؛ چهـارم:
اصالح تنة علوم همسان با عناصر کليدی .مهمترین نقدهایي که بر نظریة العطـاس وارد کردنـد ،عبارتنـد
از :پيدایش مجموعههای ناهمساز؛ تطبيق تکلفآميز؛ احساس بينيازی کاذب .نقدهای پذیرفتهشده توسط
نگارنده عبارتند از :ابهام در پيشفرضها؛ نقصان در روش شناسي و چگـونگي فراینـد و مـالک اسـتنباط
عناصر کليدی و تطبيق بر علوم بشری؛ ناکارآمدی تهذیب در متن علوم که گزارههایش در هم تنيـدهانـد؛
فقدان دليلي بر حصر عناصر کليدی.
پینوشتها
 .1سيد محمدنقيب العطاس ،ماسس ،مدیر و استاد ماسسة بينالمللي اندیشه و تمدناسـالمي واقـع در
شهر "کواالالمپور" ،در سال  1031در شهر بوگـور ( )Bogorدر انـدونزی بـه دنيـا آمـد .وی گذشـته از
سوابق تدریس و تعليم در "مالزی" ،در دانشگاههای خـارجي از جملـه دانشـگاه "تمپـل" و "اوهـایو" در
آمریکا ،تدریس کرده و در بسياری از مجامع بينالمللي عضویت دارد .العطاس بيش از بيستوپنن اثـر بـه
زبانهای ماالیایي و انگليسي دارد و بسياری از آنها به زبانهـای عربـي ،ترکـي ،اردو ،فرانسـه ،آلمـاني،
روسي ،بوسـنيایي ،هنـدی ،کـرهای و ژاپنـي ترجمـه شـده اسـت .ر.ک :محمـدنقيب العطـاس ،اسـالم و
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1314ش ،صص 16-1و زندگينامه و خدمات علمي و فرهنگـي پروفسـور سـيد محمـد نقيـب العطـاس،
تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ،چاپ اول1320 ،ش.
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