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 علوم انسانی اسالمی نهیزم در)ره( و محمد نقیب العطاس  یزدیهای عالمه مصباح مقایسه دیدگاه

 1نادری قمی محمدمهدی

 چکیده

مسائل و موضوعاتی است که در چند دهه اخیر  ازجملهمکان و چگونگی علوم انسانی اسالمی، ا هدف:

محققان و اندیشمندان متعدد و  تاکنون است. قرارگرفتهبسیاری از محققان و متفکران مسلمان  موردتوجه

. طبعاً برخی از این اندیشمندان، سنّی اندپرداختهو به ابراز نظر  پیداکردهنسبتاً زیادی به این عرصه ورود 

به کسانی  توانیممذهب و برخی نیز شیعه هستند. از میان متفکران سنّی مذهب مشهور و تأثیرگذار 

فاروقی، محمد نقیب عطاس، ضیاءالدین سردار و ... اشاره کرد.  ابواالعلی مودودی، اسماعیل راجا همچون

عالمه  همچونو افرادی  هاتیشخصاز  توانیممشهور این عرصه نیز  یعهیشدر میان اندیشمندان 

(، مهدی گلشنی، خسرو یاخامنه اهللتیآجوادی آملی، مقام معظّم رهبری )حضرت  اهللتیآمصباح، 

 ... نام برد.باقری، سعید زیباکالم و 

به پیشرفت این حوزه مطالعاتی و حل مسائل آن  تواندیمکه  ییهاراهیکی از : شناسی پژوهشروش

برجسته و تأثیرگذار این عرصه است. به همین  یهاتیشخصکمک کند مطالعه تطبیقی آرا و نظریات 

و تمایزات  هامشابهت نیترمهمتالش دارد با روش توصیفی تحلیلی، برخی از  کنندهارائهمنظور 

 بررسی نماید. اجمالبهعالمه مصباح یزدی و سید محمد نقیب العطاس در این زمینه را  یهادگاهید

: امکان و لزوم تدوین علوم انسانی اسالمی، ابتنای همچونبه مواردی  توانیم هامشابهت ازجمله :هاافتهی

یکی از  عنوانبه سکوالریسمتجربی، نقد  یشناختروشعلوم انسانی اسالمی بر مبانی خاص خود، نفی حصر 

: تعریف همچوننیز مواردی  هاتفاوتمبانی مهم و اساسی علوم انسانی غربی و ... اشاره کرد. در مورد 

، جایگاه شهود در ابزارها و منابع شناخت، هاگزارهعلم، دین و علم دینی، معیار صدق و کذب 

 و اشاره است. ذکرقابلعلوم انسانی اسالمی و ... و تأثیر آن در  یشناسیهست

مه مصباح، نقیب العطاس، اسالمی سازی، مبانی علوم علم دینی، علوم انسانی اسالمی، عال واژگان کلیدی:

 انسانی، دانشگاه اسالمی، زبان اسالمی
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