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ملخص
دائما يف حالة
يف العصر احلديث ،ويف مواجهة االلتزام ابلتقاليد والتنمية ،كان التعليم اإلسالمي ً
اختالل ومعضلة :يعتقد أولئك الذين يلتزمون ابلتقاليد أن العلوم خارج الكتب الدينية غري العلوم الدينية
بل يعتربوهنا من العلوم الدنيوية ،وال يستحق أو ال ميكن تقديره .ونتيجة لذلك ،فإن نظام التعليم
التقليدي غري قادر على تنمية األكفاء املناسب للتنمية االجتماعية؛ بينما يتبع التعليم العلماين منوذج
التعليم الغريب ،الذي يؤكد فقط على تلقني وتدريس التخصصات التطبيقية ،ويتجاهل تعليم القيم --
األمر الذي يؤدي إىل تطوير املادة والثقافة االجتماعية ،وتدهور احلضارة ،وتدهور األخالق ،ويزداد
معدل اجلرمية ،وغريها من األمراض االجتماعية احلديثة.
الكلمات املفتاحية :أسلمة .مصطلحات .املعرفة
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Abstract
In the modern era, in the face of adherence to tradition and
development, Islamic education has always been in a state of imbalance
and dilemma: those who adhere to tradition believe that sciences outside
religious books are not religious sciences but rather secular sciences,
unworthy or unappreciated. As a result, the traditional education system
is unable to cultivate talents suitable for social development; Whereas
secular education follows the Western education model, which
emphasizes only the indoctrination and teaching of applied disciplines,
and ignores values education—leading to the development of social
material and culture, the decline of civilization, the decline of morals, an
increase in crime, and other modern social ills.
Keywords: Islamization. Terms. Knowledge

:أسلمة املعرفة عند نقيب العطاس

يعتقد بروفيسور العطاس أن تصور معاداة التقاليد والتنمية هو من جانب واحد وفكر
 يعتقد أن هدف الرتبية اإلسالمية ليس فقط تنمية، ووف ًقا للنصوص اإلسالمية.سليب
 زراعة خري الناس، ولكن األهم من ذلك،مواطنني مؤهلني حتتاجهم الدول العلمانية احلديثة
.وتدريب األشخاص املمتازين

ويف مقال "أهداف الرتبية اإلسالمية" ذكر األستاذ العطاس أن لإلنسان صفات مادية
 الفئة: وميكن تقسيمها إىل فئتني، وكذلك املعرفة.وروحية وأن الروح البشرية حتكم اجلسد
.األوىل هي املعرفة اليت منحها هللا؛ والفئة الثانية هي املعرفة املكتسبة
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علوم الوحي هو دليل للبشرية ودليل إلنقاذ البشرية .هذا النوع من املعرفة موجود يف املعرفة
الدينية ،وهي املعرفة اليت جيب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها ويتقنها ،وهذا ما يسمى
"املعرفة اإلجبارية" (فرض العني).
النوع الثاين من املعرفة هو املعرفة املكتسبة واليت تشمل املعرفة العقالنية والتخصصات
التأملية ،واكتساب هذه املعرفة هو واجب بعض املسلمني ،ويسمى هذه املعرفة فرض
كفاية.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ فرض عني وفرض كفاية كاان يف األصل مصطلحات فقهية إسالمية:
األوىل تسمى "العمل الشخصي" يف الشريعة ،وهو يشري إىل األعمال الدينية جيب على
كل مسلم القيام به .والذين يؤدوهنا يكافئون ،والذين يرتكوهنا بدون سبب يعاقبون ،مثل
طلب العلم ،وأداء املزااي اخلمس ،وما إىل ذلك.
والثانية :يسمى "العمل اجلماعي" يف الشريعة اإلسالمية .وهذا األمر هو املسئولية اجلماعية
اليت يلقيها هللا على املسلمني ،وهي واجب على اجلماعة املسلمة أن تؤديها .وإذا قام
أحدهم بتنفيذ هذا االلتزام ،فإن اجلماعة املسلمة أبكملها سوف يعفى من املسئولية وإذا
غفلها من هذا االلتزام ،كان على كل فرد يف اجملتمع املسلم أبسره أن يعاقب على اإلمهال
اجلماعي .على سبيل املثال ،عندما ميوت يتيم فقري يف اجملتمع اإلسالمي ،وال يُدفن أحد
أو ال يستطيع دفن امليت ،جيب على اجملتمع املسلم الذي يوجد فيه املتوىف أن يدفنه .طاملا
يتقدم أي شخص يف اجملتمع لدفنه .يعادل قيام اجملتمع املسلم أبكمله مبسؤولياته .وإن مل
يتقدم الناس لدفن املوتى يتحمل اجملتمع اإلسالمي أبكمله مسؤولية ال مفر منها حبلول
ذلك الوقت ،وسيتم معاقبة كل فرد يف اجملتمع أبكمله على هذا.

سليمان ،حممد فرحان بن ريزال الدين ،أبو بكر
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يقسم األستاذ العطاس املعرفة على حسب التقاليد األكادميية اإلسالمية إىل فئتني:
 )1الفئة األوىل هي املعرفة ضمن املصري الشخصي ،وهي املعرفة اليت جيب على كل مسلم
أن يتعلمها ويتقنها ،ومن تعلم هذا النوع من املعرفة وأتقنه قد أوىف مبسؤوليته ،فإذا مل يتعلم
يعاقب عليها ،وهنا ميكن ترمجة هذا املصطلح إىل "املعرفة اإلجبارية".
 )2والفئة الثانية هي املعرفة يف ضمن املصري اجلماعي ،وهي املعرفة أو املهارات اليت جيب
أن يتعلمها اجملتمع املسلم ويتقنها .عندما يتعلم أي شخص يف اجملتمع املسلم هذه املعرفة
ويتقنها ،فإن ذلك يعادل أداء اجلماعة اإلسالمية أبكملها للمسؤولية اجلماعية .إذا كانت
هناك معرفة أو مهارة ضرورية معينة مهمة للغاية ،ومل يتعلمها أحد يف اجملتمع املسلم أبكمله
ويتقنها ،فإن اجلماعة اإلسالمية أبكملها تتحمل مسؤولية ال مفر منها.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ لتوضيح هذه املشكلة ،سرد األستاذ العطاس اجلداول الثالثة املوجزة التالية ،واليت
توضح بوضوح االرتباط الداخلي هلذا التصنيف من خالل املقارنة.
أوالً :اإلنسان

 .1الروح البشرية وطريقة وجودها :روح – نفس – قلب  -عقل
 .2جسم اإلنسان وحواسه

اثنيًا :املعرفة

 .1املعرفة الوحي
 .2املعرفة املكتسبة
اثلثا :املواد

 .1الدراسات الدينية
 .2املواد العقالين ،واملواد التخمينية واجلدلية ،وما إىل ذلك
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العالقة بني اإلنسان واملعرفة واملواد

شرح العطاس ابلتفصيل :عند مقارنة نوعي املعرفة ابلسمات املزدوجة لإلنسان ،يتضح أن

معرفة الوحي ترجع على أهنا صفات روحية لإلنسان ،واملعرفة املكتسبة ترجع على أهنا
صفات جسدية بشرية .والعقل البشري هو جسر يربط بني جسد اإلنسان وروحه ،ألن
الذكاء هو التعبري امللموس عن الروح ،فهو مي ّكن الناس من فهم الروح واحلقيقة.
معلما ومربيا ربط هذه النظرية ابلتعليم
مل يتوقف العطاس عند هذا احلد ،فبصفته ً
اإلسالمي ،وكان يعتقد أنه عند مقارنة بنية التخصصات اجلامعية ابلسمات املزدوجة
ونوعني من املعرفة اتضح واكتشف أن االنضباط الدين يف اجلامعة يصنف على أنه "مواد
إجباري" وهو ختصص مطلوب من اجلامعة ،فهو مثل روح اإلنسان وروحه ،وهو النظام
تفسريا دقي ًقا ومنهجيًا
األساسي للجامعة ودورة إلزامية لكل مسلم .وتتطلب التخصصات
ً
وعرضا تقدمييًا.
وأكادمييًا ً
حىت إىل هذا اليوم ،يعتقد الكثري من الناس أن "الدورة اإلجبارية" هي برانمج اثبت،
يقتصر على عدد قليل من الدورات الدينية األساسية الثابتة اليت مت تعلمها وإتقاهنا أثناء
الطفولة .يعتقد بروفيسور العطاس أن هذا الفهم طويل األمد من واحد اجلانب .ويعتقد
أنه من املهم للغاية فهم الداللة األساسية ملفهوم "اإلجباري" .وأكد أن نطاق هذا النوع
من املعرفة ديناميكي ،وف ًقا لكل قدرة الفرد وإمكانياته يزداد حمتواه مع نضج الناس وحتمل
املسؤوليات الثقيلة ،كما تتعمق طريقة تعبريه .لذلك ،جيب أال يقتصر تدريس املواد
"اإلجبارية" يف الكليات واجلامعات على املستوى االبتدائي ،بل جيب ترقيته إىل املستوى
املتوسط أو حىت اجلامعي ،كما جيب تكييف نطاق وحمتوى الدورات مع الصف واملستوى
املقابل.
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وخبصوص نوعي املعرفة "املواد اإلجبارية" و "املوضوع اجلماعي" ،خلّص العطاس األدب
اإلسالمي وأعاد تصنيفها على النحو التايل:
* الفئة األوىل :مواد دينية

-القرآن :التالوة والتفسري.

 السنة :سرية النيب ،واتريخ سلف النيب ورسالته ،واحلديث ،ودراسة احلديث. الشريعة :املمارسات واملبادئ اإلسالمية (اإلسالم؛ إميان؛ إحسان) العقيدة :التوحيد؛ صفات هللا وامسائه وقدرته التصوف :علم النفس وعلم الوجود ونظرية املعرفة ختصصات اللغة :اللغة العربية وقواعدها ،وأصوهلا ،وعلم فقه اللغة* الفئة الثانية :العقالنية والذكاء واملضاربة
 العلوم اإلنسانية علم الطبيعة املواد التطبيقي املواد الفنيةابلنسبة لتخصصات العقل والذكاء والتكهنات وكل من فروعها الفرعية ،يعتقد
العطاس أنه جيب تنظيف العناصر غري اإلسالمية ،وجيب التمييز بني املفاهيم األساسية،
مث استخدام العناصر اإلسالمية واملفاهيم األساسية يف كل مكان .هذا العملية هي إسالمية
النظام (أسلمة) .تعن أسلمة املعرفة حترير املعرفة من التأويل العلماين واأليديولوجيا ،وحتريرها
من املعىن والتفسري العلماين.
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يشري التمييز بني العناصر غري اإلسالمية يف خمتلف التخصصات بشكل أساسي إىل
أيضا ختصصات طبيعية وختصصات تطبيقية،
جمال العلوم االجتماعية ،و ً
أحياان يتضمن ً

خاصة عندما تفسر هذه التخصصات احلقائق أو تشكل نظرايت ،تصبح عملية التنظيف
والتمييز هذه ضرورية .ملثل هذه التخصصات ،جيب إضافة املبادئ اجلديدة التالية
للتنظيف:
 )1دراسات دينية مقارنة على أساس املوقف اإلسالمي
 )2الثقافة واحلضارة الغربية :املنهج يف هذا اجملال مي ّكن املسلمني من فهم اإلسالم
عند دراسة األداين واحلضارات األخرى ،ال سيما عندما كانت هذه األداين
واحلضارات تعارض اإلسالم أو تعارضه أو ستعارضه.
 )3االنضباط اللغوي :سجل لغة األدب اإلسالمي وقواعدها وأصوهلا وفلسفتها
 )4التاريخ اإلسالمي :الفكر والثقافة واحلضارة اإلسالمية؛ وتطور العلوم اإلسالمية؛
وفلسفة العلوم اإلسالمية؛ واتريخ العامل من منظور اإلسالم
ستضمن هذه املبادئ اجلديدة ،وال سيما املبدأ الرابع ،وهو تعليم التاريخ اإلسالمي ،أن
تظل عملية التعليم املتسلسل منطقية ومتسقة ،بغض النظر عما إذا كانت تنتقل من
االنضباط الدين إىل االنضباط العقلي والذكاء والتخمني ،.أو من األخري إىل السابق.
إن تقسيم املعرفة لدى العطاس إىل هاتني الفئتني ليس أصليًا حبتًا ،بل يستند هذا
التقسيم إىل املذاهب الدينية اإلسالمية والضوابط العقالنية .منذ األايم األوىل لإلسالم مع
زايدة املعرفة والتخصصات ،قام املفكرون املسلمون ابستمرار بتصنيف التخصصات.
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وابلرغم من مدى تعقيد تصنيف التخصصات ،فقد نشأ تقسيمها إىل فئتني منذ بداية
اإلسالم .فمنذ البداية املبكرة ،مت التأكيد على االنسجام بني التخصصات الدينية وغريها
من التخصصات .ليس فقط متابعة ودراسة نوع واحد من االنضباط ،فاستثناء نوع آخر
من االنضباط إىل أجل غري مسمى ،إذا حدث هذا ،فإنه سيؤدي إىل عدم التوازن ،وسيؤثر
على وحدة املعرفة ،وستتأثر مصداقية املعرفة .استمرار هذا املوقف هو تقليد وخصائص
الدين اإلسالمي والعلم اإلسالمي.
أخريا ،عند احلديث عن كيفية تنظيف العناصر غري اإلسالمية واملفاهيم األساسية اليت
ً
تتخلل التخصصات العقالنية والفكرية والتأملية ،جيب علينا أوالً التعرف على تلك العناصر
غري املتجانسة واملفاهيم األساسية اليت نشأت من التقاليد الدينية والثقافية الغربية .وأكثرها
منوذجية هي:
 فهم وشرح الظواهر واحلقائق مبفهوم الثنائيةمتاما بني روح اإلنسان وجسده؛ وتفصل
 يؤكد على ثنائية الطبيعة البشرية ،اليت تفصل ًبني العقل واحلساسية؛ تفصل بني العقالنية والتجريبية واإلنسانية والعلمانية
 مفهوم املأساة الذي يظهر يف األدباخلامتة

إن إزالة املفاهيم األساسية غري املتجانسة من خمتلف ختصصات العقل والذكاء
والتخمني هو أسلمة هلا .األسلمة هي أوال ما حيرر الناس من السحر والتصوف ووحدة
الوجود والعنصرية والعلمانية اليت تتحكم يف لغة الناس وعقالنيتهم .ستؤدي أسلمة اللغة
إىل أسلمة الفكر والعقل .وإزالة األسلمة هو ملء عقل املسلم مبفاهيم غري متجانسة،
وابلتايل يتأثر على تفكريهم وعقالنيتهم .ويؤدي التحرر من األسلمة إىل نسيان اإلسالم
ومسؤولية املسلمني جتاه هللا ،وهذه املسؤولية تقع على عاتق كل فرد ،ونسيان املسؤولية
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، والتمسك بعناد ابملعتقدات واخلرافات اجلاهلية قبل اإلسالم.يعن اإلمث على طبيعتهم
.أيضا مظهر من املظاهر العلمية
ً واالعتزاز بشكل أعمى أبيديولوجيتها السابقة لإلسالم هي
Conclusion
The removal of heterogeneous basic concepts from the various
disciplines of mind, intelligence, and guesswork is Islamization of them.
Islamization is first what frees people from magic, mysticism, pantheism,
racism and secularism that control people's language and rationality. The
Islamization of language will lead to the Islamization of thought and
reason. De-Islamization is to fill the Muslim's mind with heterogeneous
concepts, and thus affect their thinking and rationality. The liberation
from Islamization leads to the forgetting of Islam and the responsibility of
Muslims towards God, and this responsibility falls on the shoulders of
each individual, and forgetting the responsibility means sin on their
nature. Stubborn adherence to pre-Islamic beliefs and superstitions, and
blindly cherishing its pre-Islamic ideology is also a manifestation of
science.
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