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  های حسن حنفی بررسی اجمالی اندیشه و دیدگاه

 

*بسیج بصیریعباس 
١  

  

  چکیده

برانگیزی است که نظر اندیشمندان  اندیشه سیاسی معاصر در جهان عرب از موضوعات جذاب و مناقشه

اسالمی در جهان عرب گرای  جهان اسالم را به خود جلب کرده است. نگاه متفاوتی که در جریان عقل

 گر نوعی تجدیدنظرطلبی نمایان نسبت به مسائل جامعه اسالمی و میراث و ارتباط آنها با یکدیگر وجود دارد،

ورزی  های مهم و تأثیرگذار در اندیشه عنوان یکی از کانون های سنتی است. مصر به ها و نگرش در انگاره

بستری برای ظهور اندیشمندان نواندیش و نوگرا ـ چه با اسالمی همواره مورد توجه بوده است. این کانون 

رویکردهای سکوالر و چه با رویکردهای دینی ـ بوده است. حسن حنفی از جمله اندیشمندان اثرگذار 

های جامعه معاصر خود پرداخته است و در تالش  مصری است که با تفکر فلسفی به مسائل و دشواری

ویژه دین اسالم پیوند برقرار کزده و برای حل  مصر و میراث فرهنگی، به است تا میان مسائل مبتالبه جامعه

مسائل به گستره متراکم میراث رجوع کند تا هم با ارجاع و هم با تجدید نظر در میراث، اکنوِن جامعه مصر را 

و  شناسی به گذشته و تاریخ مصر مرتبط سازد. رویکرد نومعتزلی و عقالنی وی و نیز استفاده از معرفت

های نوین غربی سرمشقی برای اندیشمندان بعدی شد تا آنها بتوانند مسیر وی را ادامه دهند.  شناسی روش

ای وی اشاره و بعد با  های اندیشه در این پژوهش سعی شده است تا با نگاهی اجمالی ابتدا به خاستگاه

چنین وی در  ه وی انجام شود. همتوجه به پروژه فکری و برخی مفاهیم کلیدی مد نظر او، تأمالتی در اندیش

گرایی در جامعه  شناسی استعمار و غرب کند و به آسیب هایی ارائه می  مواجهه با چالش مدرنیته پاسخ

  سازد. را نیز مطرح می» اسالم مستنیر«و » علم االستغراب«خویش می پردازد و مفاهیمی همچون 

نوگرایی، اسالم مستنیر، علم االستغراب، گرایی،  حسن حنفی، نومعتزلی، اسالم های کلیدی: واژه

 التراث، التجدید.

                                                      

  دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران، گرایش تاریخ اسالم *



یخـ  فصلنامه علمی    ۱۲  تخصصی پژوهش در تار

  معرفی حسن حنفی

ر مصری و استاد دانشگاه قاهره و نماینده جریان چپ اسالمی و  - ۱۹۳۵حسن حنفی(
ّ
) متفک

م. مدرک کارشناسی خود را در رشته ۱۹۵۶شناسی) است. وی در سال  (غرب ١علم االستغراب

درجه دکترای خود را از دانشگاه م. ۱۹۶۶در سال کرد. او  فلسفه از دانشگاه قاهره دریافت

سوربن دریافت کرد و از دو رساله برای این مقطع دفاع کرد که آنها را به عربی ترجمه کرده و در 

استاد  عنوان بهانتشار داد. او » ظاهریات التأویل«و » تأویل الظاهریات«با عنوان  ۲۰۰۶سال 

های  آمریکا، کویت و مراکش به تدریس پرداخته است. کتاب های بلژیک، میهمان در دانشگاه

اند. در  های دنیا از جمله انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و فارسی ترجمه شده او به بسیاری از زبان

گروه فلسفه دانشگاه قاهره به تدریس پرداخت.  و در رأس آنها در های عربی تعدادی از دانشگاه

  آثار وی در
ّ

سال برای نگاشتن  ۱۰مدت به ن اسالمی و عربی است. وی زمینه اندیشه تمد

مستشار علمی در دانشگاه ملل متحد واقع  عنوان بههای خود وقت صرف کرد. مدتی نیز  رساله

) منشأ اثر بود. او همچنین نایب رئیس جمعیت ۱۹۸۷- ۱۹۸۵های ( در توکیو در خالل سال

اعضای مرحله دوم  ءی خود را جزفلسفه عربی و دبیرکل جمعیت فلسفی مصر بوده است. و

در شعبه باب  ،مهدی عاکف ،شاگردی مرشد سابق آن جمعیت اخوان المسلمین دانسته و هم

 های کمونیستی الشعریه خوانده است. نگاه وی در جریان چپ اسالمی تحت تأثیر جریان

های او  فکار و طرحها از ا اندونزیایی و ها دوره خود او بوده است. بسیاری از ترکان، مالزیایی هم

آشنایی وی با  ،اند. نکته قابل اعتنایی که مربوط به دوران تحصیل او در فرانسه است استفاده کرده

  ٢همچون علی شریعتی و حسن ترابی است. یهای شخصیت

التراث و «، »میموقفنا من التراث القد«های  توان به کتاب از جمله آثار حسن حنفی می

موسوعۀ الحضارۀ «، »من النقل إلی اإلبداع«، »حوار األجیال«، »إلی الثورهمن العقیده «، »التجدید

فی فکرنا «، »فیخته فیلسوف مقاومت«، »مقدمه فی علم اإلستغراب«، »العربیۀ اإلسالمیه

الیمین «، »دراسات اسالمیه«، »حوار المشرق و المغرب«، »فی فکر الغربی المعاصر«، »المعاصر

                                                      
1. Occidentalism 

، ۲  ، شماره۱۳۸۶فت انقالب اسالمی، تابستان ، رهیا»ها حسن حنفی، زندگی، آثار و دیدگاه«زاد،  علی مرشدی .٢

  .۵۲، ۵۱ص



 ۱۳    های حسن حنفی بررسی اجمالی اندیشه و دیدگاه

، »من النقل إلی العقل«، »من الفناء إلی البقاء«، »من النص إلی الواقع«، »یو الیسار فی الفکر الدین

نظریه «، »الدین االفغانی المائویه االولی جمال«، »هموم الفکر و الوطن«، »دراسات فلسفیه«

، »من مانهاتن إلی بغداد«، »حصار الزمن«، »محمد اقبال فیلسوف الذاتیه«، »الدوائر الثالث

ط و«
ّ
، »مبادی المنطق«، »قضایا معاصره فی فکرنا المعاصر«، »آفاق الحریه و الحربه جذور التسل

» ترجمه مصادر البصیره الدینیه،«، »ترجمه رساله فی الالهوت و السیاسه از اسپینوزا به عربی«

اشکالیۀ التراث فی «، »النهضۀ فی الفکر العربی المعاصر«، »االجتهاد الکالمی«، »معنی الحقیقه«

العالم «، »النظر و العمل و المازق الحضاری العربی و االسالمی الراهن«، »لعربی المعاصرالفکر ا

اشاره کرد. همچنین از حسن حنفی مقاالت بسیاری در موضوعاتی که در عناوین » و الفرد

توان به  شود، به نگارش درآمده است. از مهمترین شاگردان وی می های وی نیز مشاهده می کتاب

  اشاره کرد.» کریم الصیاد«و » علی مبروک«، »ابوزیدنصر حامد «

 فکری و فرهنگی  زمینه - 

عنوان محل تحصیالت عالیه او در  هم محیط زندگی حسن حنفی یعنی مصر و هم پاریس و فرانسه به

محمد «مانند دوره خود  هممسلمان  او همانند بسیاری از روشنفکراِن اند.  نوع اندیشه وی تاثیرگذار بوده

شناسی و  معرفتهای محکم و استوار  با توجه به بنیان، »حسن ترابی«و » شریعتیعلی « ،»نوکار

ر شدهای اروپایی  فلسفه
ّ
ون، نقد و بازسازی غرب نسبت به قرون کارحنفی مانند محمد . از آنها متأث

او با تاریخ و تجربه غرب در مواجهه با  .توسطی را مدلی برای بازسازی میراث اسالمی دانس

وضوعات و مسائل خود آشنا شده بود و از سوی دیگر ریشه در شرق و اسالم و میراثی کهن داشت. م

شناسانه در غرب آموخته بود،  شناسانه و روش گیری از آنچه به لحاظ معرفت توانست با بهره حنفی می

لم اصول به اهمیت عبود که حنفی در پاریس ای برای سرزمین مسلمان خود داشته باشد.  طرح و نقشه

مناهج التأویل فی «فقه به منزلة روش فکری و عملی مسلمانان آگاه شد و نخستین رسالة خود را به نام 

ویژه مکتب  . او بر اثر آشنایی با اندیشه اروپایی، بهبه نگارش درآورددر آنجا  »علم اصول الفقه

در آنجا  »ظاهریات التفسیرال« و »تفسیر الظاهریات«پدیدارشناختی هوسرل، رسالة خود را با عنوان 

.نوشت و سرانجام با همین رویکرد به تفسیر میراث و علوم اسالمی پرداخت
١  

                                                      
١ . 

ّ
، معرفت فرهنگی اجتماعی، »شناسی حسن حنفی شناسی وارونه: نقدی بر غرب غرب«ه آقاجانی، نصرالل

  .۹۱، ص۱، شماره ۱۳۸۸زمستان 



یخـ  فصلنامه علمی    ۱۴  تخصصی پژوهش در تار

یان نومعتزلی -   رابطه حسن حنفی با جر

شود.  ساز می در نیمه نخست قرن بیستم گرایش به خردگرایی و عقالنیت در جهان اسالم جریان

اند که شاید بتوان در حوزه نقد ادبی  گذارده را بر این جریان» جریان نومعتزلی«برخی اصطالح 

ترین نومعتزلیان  توان حسن حنفی را نیز یکی از برجسته می ١مؤسس آن را امین الخولی دانست.

ای است که با سید  مصر در قرن بیستم به شمار آورد. جریان نومعتزلی ادامۀ جریان نواندیشی دینی

ز شد و بالیدن گرفت. حسن حنفی نیز خود را پیرو جمال الدین اسدآبادی و شیخ محمد عبده آغا

گرایی  واقع التقاط و تلفیقی از اسالم و چپ کند. وی چپ اسالمی که در اسدآبادی معرفی می

» الوثقی عروۀ«های خود را ادامۀ مجلۀ  کنندۀ جریان اصالح دینی او شمرده و نوشته است را کامل

اند که  سائل سیاسی مهمی در مصر رخ دادهداند. در طول زندگی حسن حنفی حوادث و م می

اند. این رویدادها عبارتند از استقالل مصر از انگلستان در  شک در اندیشه وی تأثیرگذار بوده بی

گیری جمال عبدالناصر، نظام سوسیالیستی  م. و قدرت۱۹۵۲ژوئیه  ۲۳م. میالدی، انقالب ۱۹۲۳

های باز دوران انور سادات و  ادی دربهای اعراب و اسرائیل، سیاست اقتص دوره ناصر، جنگ

گرایش و وابستگی سیاسی به آمریکا در این دوره و دوران پس از او یعنی دوران حسنی مبارک. او از 

های ایدئولوژی و سیاست،  م. و شکست اعراب از اسرائیل با طرح موضوعاتی در حوزه۱۹۶۷سال 

عنوان شاگرد  فت. حسن حنفی بهنماینده و سخنگوی چپ اسالمی در کشورهای عربی نام گر

هاحمد خلف ا«
ّ
، در میان نومعتزلیان کسی است که به گردآوری و بررسی آثار کالمی در یک »لل

عنوان نماینده معتزله جدید در مقایسه  توان نظرات او را به نظام منسجم پرداخته است؛ بنابراین می

   ٢یان متقدم قرار داد.عنوان نماینده معتزل با آراء قاضی عبدالجبار همدانی به

  غرب  مشکله مدرنیته و تمدن جدیدگرایی و  نومعتزلی - 

های جدیدی که در علوم  نومعتزلیانی که گرایش کالمی داشتند عالوه بر مبانی معتزله از روش

                                                      
ه للنشر و نک: احمد محمد سالم، اإلسالم العقالنی تجدید الفکر الدینی عند أمین الخولی، القاهره: رؤی. ١

  م.۲۰۰۹التوزیع، 

، ص ۲۵و  ۲۴، شماره ۱۳۸۳حکمت سینوی، بهار و تابستان  ،»معاصر معتزلیانمعرفی «سعیده غروی،  .٢

بررسی تطبیقی آرای سید جمال الدین اسدآبادی و «سیده لیال تقوی سنگدهی،  ،؛ غالمرضا ظریفیان۱۲۲

  .۶۱، ص۱، شماره ۱۳۸۹ان ، جستارهای تاریخی: بهار و تابست»حسن حنفی درباره غرب
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اند؛ آشنایی با غرب زمینه را برای آشنایی مسلمانان با  انسانی غربی مطرح شده است، بهره برده

لمی، اجتماعی و فرهنگی فراهم ساخت. همین مواجهه و شناخت بود که زمینه های ع پیشرفت

گری و طرح مسأله را برای مسلمانان مهیا کرد. مهمترین پرسشی که برای آنان شکل گرفت  پرسش

ماندگی مسلمانان بود؛ پرسشی که برخی از مستشرقین در  شناسی پیشرفت غرب و عقب علت

دین را عامل » ارنست رنان«عنوان مثال  ماندگی معرفی کردند. به پاسخ به آن اسالم را عامل عقب

دانست و بر عدم تناسب و تالزم میان علم و دین باور داشت. وی  ماندگی می این انحطاط و عقب

   ١دانست. ها علت پیشرفت غرب را کنار گذاردن دین می گریزی غربی با تجربه غرب و دین

ماندگی در سه گروه  اسالم را به پرسش از عقب های اندیشمندان جهان توان پاسخ می

  بندی کرد: دسته

نوا با متفکران غربی از جنس ارنست رنان اسالم و میراث آن را مایه بحران  گروهی هم - ۱

  دانستند. دانستند و راهکار گریز از این بحران را کنار گذاردن اسالم می می

جود و موسوم به سلفی بودند، به کار و خواهان حفظ وضع مو گروه دیگر که محافظه - ۲

  شدت در پی حفظ میراث و سنت به همان شکلی که به آنها رسیده بود، بودند.

گروه سوم نیز از نوسازی میراث دینی سخن گفتند. آنان در پی ارائه تفسیری نوین بنا بر  - ۳

  مقتضیات و ملزومات زمان بودند. 

و  یافتن عوامل پیشروی آناندغدغه اصلی که توان نومعتزلیان را در دسته سوم قرار داد  می

گری قرار داشت و در طول تاریخ این  مکتب اعتزال در برابر اشعری .بودبازسازی دنیای اسالم 

گری را که  دو جریان کالمی در مقابل هم قرار داشتند. معتزلیان جدید تداوم گرایش اشعری

. دانستند ماندگی مسلمانان می بهای نادرست و تفاسیر غلط بود، موجب عق مبتنی بر فهم

که معتزله قائل به  حالی کند؛ در گری گرایش به جبرگرایی را در میان مسلمانان ترویج می اشعری

اختیار است؛ بنابراین با حاکم شدن گفتمان اعتزالی و جدی گرفته شدن اختیار و کنار نهادن 

   بگیرند. توانند در مسیر رشد قرار تقدیرگرایی افراطی، مسلمانان می

  گیری مکتب نومعتزله را باید اینگونه مطرح کرد: با توجه به نکات مذکور دو عامل مهم در شکل

 ؛ماندگی مسلمانان عنوان عامل عقب معرفی اسالم به پاسخ به شبهات مستشرقان در مورد - 

                                                      
  .۱۱۴، ص ۳، شماره ۱۳۸۹، معرفت کالمی: پاییز »شناسی نومعتزله جریان«گلی، حسن یوسفیان،  جواد. ١



یخـ  فصلنامه علمی    ۱۶  تخصصی پژوهش در تار

 .بازسازی اندیشه اسالمی با احیای آرای معتزله به منظور ایجاد تحول در جامعه اسالمی - 

از این بابت بود که مسلمانان با افکار خارجی مواجه شده  در گذشته نیز بروز مکتب اعتزال

جریان نومعتزلی هم به دنبال هجوم برخی مستشرقان و متفکران غربی به اسالم شکل  بودند.

  ١یک دین مترقی بودند. عنوان بهگرفت؛ آنان به دنبال معرفی اسالم 

دوران،  گرایی دعوت کرده است. زیرا شرایِط  ن را به عقلمسلمانا حسن حنفی در این میان

های  متون دینی از نشانه روی آوردن به عقل وعقالنیت را ناگزیر ساخته است. تفسیر عقالنِی 

، کوشش برای اره جریان کالمی معتزلهنظر حسن حنفی درب ٢گرایی نومعتزلیان است. عقل

. از کنیمآنان را کورکورانه و از سر تعّصب قبول  احیای اعتزال به این معنا نیست که تمام افکار

کنیم و نه از  حرکتی تاریخی حمایت می عنوان بهاش و  نظر وی ما از معتزله در جریان کلی

  این یا آن نظریه. تفصیالت جزیی آن در

گرایی از مهمترین مبانی نومعتزلیان است که در آن جدیدترین دستاوردهای علوم بشری  علم

های  دهند و به دنبال ارائه تفسیری از گزاره های دینی مالک و معیار قرار می ی آموزهرا در بررس

 حنفی خواستارحسن  اند که با علوم بشری سازگار باشد. موجود در قرآن و احادیث نبوی

رو کار خود را  این از ؛بازگشت به سنت اسالم به منظور بازسازی و نوسازی علوم اسالمی است

یت اسالمی .لوم با مقتضیات زمان متمرکز کرده استبر تطبیق این ع و استقالل  او معتقد به هو

بازسازی راستای توان در  غربی است. کارهای علمی حنفی را میکامل آن از سنت فرهنگی 

  ٣های جدید خالصه کرد. پردازی سنت، بازاندیشی بنیان اندیشه غرب و نظریه

با این حال نسبت به جوانب  ؛فشارد ای میگیری از علوم و فنون غربی پ حنفی بر بهره

واردات فرهنگی  کند و تابع این شرط است که بایست فرهنگی و تمدنی استعمار نو انتقاد می

زیرا فرهنگ غرب برخالف ادعای خود  ؛غربی را در کنار تراث اسالمی در بوته نقد قرار داد

  ٤ود مرتبط است.شمول نیست و به جغرافیای پیدایش خ گیر و جهان الگویی همه
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های  در دوران ترجمه متونی را از زبان گونه که مسلمانان در دیدگاه حسن حنفی همان

هایی از  و در این رویه توانستند به تازه به عربی برگردان کردندها  سریانی و سایر زبان یونانی،

تا در مواجهه  شتخواهند دااین توانایی را  نیزو آینده  یکنون، در زمانه علم و دانش دست یابند

ضمن آنکه نباید تأثیرات  ؛با اندیشه غربی آن را خودی کنند و جایگاه گذشته خود را احیا کنند

  ١اند را نادیده گرفت. سزای علمی که مسلمانان بر جهان غرب داشته هب

  پروژه التراث و التجدید - 

فقه را به علم واحدی و اصول  حنفی معتقد است باید علوم چهارگانه کالم، فلسفه، تصوف حسن 

باشد. او نام این علم جدید را که دربردارنده همه علوم است، به نام » تمدن«تبدیل کنیم تا مترادف 

گذارد. غایت اصلی از نظر حنفی این است که بعد از  می» التراث و التجدید«طرح خود، یعنی

ابعاد عمده  .تبدیل کرد »ولوژیایدئ«تبدیل علوم اسالمی به علوم انسانی، باید علوم انسانی را به 

بازسازی علوم اسالمی و نقد میراث در  -۱توان اینگونه برشمرد:  پروژه فکری حسن حنفی را می

گری و آثار فکری و سیاسی با این  پرتو مقتضیات عصر جدید که در این رویکرد به شدت اشعری

اقع طرح تمدنی اوست و در شناسی (علم االستغراب) که در و غرب -۲کشد؛  صبغه را به نقد می

شناسی وجود دارد و فقط جای ابژه و سوژه تغییر  آن همان نسبت موجود میان سوژه و ابژه در شرق

شناخت واقعیت یا نظریه تفسیر که در آن حنفی به دنبال ارائه نظری محکم  -۳پیدا کرده است؛ 

روژه تجدید تراث اسالمی درباره واقعیت است؛ بی آنکه بر متن تکیه داشته باشد. حنفی در پ

 درباره علم کالم کتاب  می
ً
از قصیده تا «گوید که کارهایش ناظر بر همین رویکرد است؛ مثال

» از فناء تا بقاء«و در ساختار نوین تصوف » از نقد تا نوآوری«و در علوم حکمت کتاب » انقالب

هدف پروژه خود را ابراز را برای نوسازی بنای علم اصول فقه نوشته است. » از نص تا واقع«و 

عالقه و دلبستگی به استمرار میراث اسالمی در بستر تاریخ و باال بردن ارزش و اعتبار اجتهاد 

کس تمام حقیقت را در  داند؛ چون هیچ است. وی نخستین اولویت را آزادی فکر و اندیشه می

   ٢داند. ها می اختیار ندارد و اولویت دوم را در بحث و گفتگوی بین خودی
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 :حسن حنفی بر پایه سه ضلع شکل گرفته است »التراث و التجدید«پروژه توان گفت  می

یعنی آنچه از گذشته جامعه بازمانده است.  ؛شود بخش اول به جایگاه میراث سنتی مربوط می

 بخش سوم بخش دوم مربوط به نوع مواجهه با تمدن و فرهنگ و میراث غربی است.

به همین  است. های خارجی امت عرب مسلمان وص واقعیتپردازی مستقیم در خص نظریه

حوزه بازسازی یا تجدد در میراث اسالمی،  :جهت حنفی آثار خود را در سه حوزه تألیف نمود

  ١.شناسی و حوزه بازشناسی مسائل مربوط به واقعیت معاصر مسلمین حوزه غرب

ای معاصر عرب این است که ه با دیگر پروژه »التراث و التجدید«پروژه  های یکی از تفاوت

این پروژه، شیوه غربی را الگوی خود قرار نداده تا میراث قدیم را براساس آن خوانش کند و از 

ه(عبدا سم عربیاین جهت با پروژه مارکسی
ّ
، (حبابی) باوری اسالمی شخصیت ،العروی) لل

(بدوی و  بیم عراگزیستانسیالیس ،(ادونیس) پدیدارشناسی عربی ،(جابری) ساختارگرایی عربی

در تمام این  .متفاوت است ... (زکی نجیب محمود) و گرایی عربی زکریا ابراهیم) و واقع

ها، روش بازسازی و نواندیشی برگرفته از خارج است که متفکر، شیوه یا مکتبی از اندیشه  پروژه

به این معیار دهد و سپس میراثش را با توجه  غرب را بنا به سلیقه و خواست خویش الگو قرار می

 .کند جدید بازسازی و بازخوانی می

تمایز پروژه ما این است که بر بازسازی و نوخوانی از درون بدون «نویسد:  وی در این باره می

احساس نقص در برابر غرب و قرائت میراث از خالل خود میراث مبتنی است. سیاست 

لگوی پیشرفت خود را در آیینه طهطاوی و عقالنیت علمی شبلی شمیل، جملگی راه نوسازی و ا

که اندیشه اسالمی در روزگاران گذشته توانسته است تا از  دیده است. درحالی دیگری می

های دیگر بهره گیرد و بی آن که هویت خویش را از دست بدهد، به نقد آن دیگری  تمدن

کید بر شخصیت من به دنبال گرفتن موضع پس غرب .(غرب) پرداخته است ی شناسی با تأ

 .»موضوع مطالعه است عنوان بهانتقادی در برابر فرهنگ دیگری و لحاظ آن 

گیرد که محتوای فقه و اصول فقه گذشته، فلسفه و  حنفی با بررسی میراث این نتیجه را می

رو باید در تناسب با انسان  این یک تناسبی با مسائل روز ندارند. از کالم، تصوف و عرفان هیچ

تعریف شوند و انسان  ،مدن اسالمی از درون و برون با آنها مواجه استمعاصر و خطراتی که ت
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اندیشد. او معتقد است که کالم،  محوریت یابد؛ بنابراین او به تبدیل میراث به علوم انسانی می

نام » تراث«توان تمام آن را  فرض شوند و می» تمدن«فلسفه، تصوف و اصول فقه باید مرادف با 

از نظر او  وران جدید با عقل این میراث را به علوم انسانی بدل ساخت.نهاد. حال باید در د

به  و تصوف را ،، فقه را به اقتصاد، حقوق و سیاست»شناسی روش«توان اصول فقه را به  می

شناسی به علم نقد تاریخی  توان از حدیث شناسی و اخالق مبدل ساخت. همچنین می روان

داند. غایت فکر و نظر او تبدیل علوم  فلسفه مشکل میرسید. اما این تبدیل را در کالم و 

ل می» ایدئولوژی«اسالمی به علوم انسانی و تبدیل علوم انسانی جدید به 
ّ

توان  است. با این تبد

 نظری نیست ؛گوی مسائل عصری بود پاسخ
ً
بلکه مرکبی از علم نظری و  ،زیرا ایدئولوژی صرفا

  عملی است.

توان نوع مواجهه وی با حدیث را مورد نظر قرار  میراث میدر نوع برخورد حسن حنفی با 

های نوین علوم انسانی و اجتماعی برای نقد سند و  داد. حسن حنفی در باب حدیث از روش

کند؛ وی  شناختی، تاریخی و ادبی استفاده می متن حدیث نبوی با تکیه بر سه رویکرد جامعه

نقل  ،را بازنماید و در این باب از انواع ادبیحدیث » انواع ادبی«و » ها قالب«قصد دارد تا 

تاریخی «گیری از زباِن اشاره یاد کرده است. از  مستقیم، روایت، گفتگو، پرسش و پاسخ و بهره

کند تا ثابت کند که شکل (ساختار و خطاِب) حدیث،  بحث می» بودن شکل و مضمون حدیث

 قوانین و
ِ

و  ز مرتبط با عصر صدور آنعوارض نقل شفاهی است و مضمون حدیث نی تابع

  :١شرایط، عادات، سنن و اقتضائات آن روزگار است

های أعالم، تواریخ و  تاریخی بودن به معنای [پذیرفتن راهیابی] خطاهای تاریخی به نام«

یر متن برای وقوع رویدادها در زمان و مکان نیست؛ زیرا اینها همان  [بحث از] ظرفیت تصو

در نزد قدماست. تاریخی بودن در خطاب یعنی » و کذب اخبار صدق«وضع تاریخی یا نظریه 

شود.  ساختار، فرمانبِر نقل شفاهی و عوارضی مانند افزایش و کاهش است که در آن وارد می

موضوع حدیث با روزگار آن و با عاداِت کهن  تاریخی بودن در مضمون نیز به معنای ارتباِط 

  ٢».شوند ات دگرگون میبه رغم اینکه روزگاران و عاد ؛اعراب است
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های آگاهی گذشتگان  رغم مضمون یکسان از نشانه آوردن چند حدیث با اشکال مختلف علی

 شکل
ً
گیری علم مصطلح الحدیث برای تصحیح احادیث و روایاتی است  از نقد متن است. اساسا

و تعدیل که امکان نقصان و زیادت در آنها وجود داشته است و در کنار آن پدید آمدن علم جرح 

ثان می
ّ

های  توانند از شیوه برای ضبط گونه صحیح حدیث بوده است. از نظر حسن حنفی محد

مورد استفاده گذشتگان بهره ببرند تا قوانین و قواعدی را برای اختالف ساختارها در روایات 

از ریزی کنند. روایت همواره آبستن دخل و تصرف  ویژه از نظر نقصان و زیادت، پایه شفاهی، به

سوی راویان بوده است؛ زیرا حافظه انسان عالوه بر شنیدن و ضبط، تأویلگر و دارای ابتکار نیز 

  ١کند. های خود را در حدیث وارد می هست و از این طریق تجارب و انگیزه

شود و  ای نخستین است که در همه اشکال و ساختارها تکرار می حدیثی دارای هسته هر

ها پیرامون این هسته شکل  ین است. در طول زمان زیادتاین، حد نزدیک حدیث به یق

ها در این زمینه موثر  ها و درگیری چه از نظر شرح و چه از نظر اضافات، که انگیزه ؛گیرند می

های انتقادی تازه از کتب حدیث است تا  اند؛ بنابراین توصیه حسن حنفی، چاپ بوده

های  و موازی، مقابله شوند و هستههای متقابل  ساختارهای گوناگون احادیث در ستون

همه ساختارها شناخته  از این راه، بنیاِن حدیث در نگرش کلی ؛تکرارشونده بازشناسی شوند

شود و از تکرار احادیث (بحث او متمرکز بر صحیح بخاری و دیگر صحاح است) جلوگیری 

اند  که تکرار نشدهدر شناخت احادیث موضوعی  ای برای روشی جدید او این کار را زمینه .شود

. حسن حنفی قائل به این است که باید احادیث را در بافت داند میو بنیاد استواری ندارند 

و مقتضیات موجود در بستر را در نظر آورد و نیز در معنای احادیث  گیری و ایراد آنها دید شکل

 نباید معنای لفظ به لفظ را در نظر گرفت؛ بلکه در بسیاری از موار
ً
د بسته به شرایط ایراد لزوما

سخن و برای رسیدن به معنای اصیل یک کالم باید به تأویل تمّسک جست و همواره ظاهر 

توان میان کاربرد احادیث در گذشته و اکنون تفاوت  حدیث مناط عمل نیست؛ به این ترتیب می

 نباید حدیثی را که در موردی خاص روایت شده است
ً
تعمیم داد. به امروز  ،گذارد؛ زیرا لزوما

ح ساخت بنابراین از دید وی همانند نوگرایان مسلمان باید کوشید تا احادیث
ّ

و آنها را در  را منق

آورد تا  های بسیاری را برگرفته از صحیح بخاری مثال می و نمونها .شان قرار داد سیاق تاریخی
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زمان و مکان  و ناظر برو  اند نشان دهد بسیاری از احادیث و روایات جنبه تخصیصی داشته

ها تعمیم داد. از همین جا است که از نظر  ها و مکان و نباید آنها را به همه زمان هستند خاصی

اند: احادیث و روایاتی که پیرامون جزیه، غنائم،  وی، بسیاری از موضوعاِت حدیثی کهنه شده

د زوجات، بردگان، کنیزکان و جواری ایراد  صید، ذبح شرعی، آداِب 
ّ

در  ،اند شده خوراک، تعد

  ١روزگار جدید مدخلیتی ندارند.

  شناسی) (غرب علم االستغراب

تنیدگی  هم طرفانه نسبت به شرق نداشت و این موضوع با در نگاهی بیشناسی)  (شرق استشراق

حرکتی شناسی  کوشد تا برعکس شرق میاستغراب  که حالی آن با استعمار در ارتباط بود. در

غرب را در جایگاه طبیعی  داشته باشد و جویی سیطرهقصد  دونطرفی و ب علمی بر مبنای بی

اروپامحوری و بازگرداندن ، نفی ظر حسن حنفی مهمترین هدف استغرابخود مطالعه کند. از ن

و الگوی همیشگی اسطوره جهانی بودن  بنابراین. اروپا و غرب به جایگاه تاریخی خود است

جانبه  مطالعه تاریخ غرب با دیدی همه گ غربی،مسیر رسیدن به فرهن .ریزد بودن غرب فرو می

تمدن غربی تمدنی عام و فراگیر نیست. حسن  است. این مطالعه و بررسی نشان خواهد داد که

ارائه  ی در این زمینهمشخص های فرض پیشو  سخن گفتهدرباره استغراب به اختصار حنفی 

های روشی آن  و ویژگی ها فرض پیش هویت و اصالت استغراب بهکه چه بسا  حالی در دهد؛ نمی

های  پرسش. یابد ای می ؛ زیرا در دوره مدرن روشمندی و متدولوژی جایگاه ویژهوابسته است

عنوان یک دانش و ساحت معرفتی و چه بسا یک دیسیپلین بایست به  شناسی به مهمی که غرب

کجاست؟ تراث  استغرابپروژه جایگاه تراث اسالمی در  آنها پاسخ دهد، از این قرار است:

و  اسالمی چه نسبتی با هویت ما دارد؟ منظر معرفتی ما نسبت به غرب، بر چه اصول ماهوی

ریخی ای تا روشی از تراث اسالمی مبتنی است؟ آیا تراث اسالمی را همچون تراث غربی، پدیده

  ٢ای فراتاریخی قائل هستیم؟ دانیم یا به پدیده و محدود به شرایط محیطی می
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مطالعه غرب، نه  دانشی نوین ناظر برشناسی (استغراب)  غرب عترف است کهخود م حنفی

به یک معنا شناسی  است. غربمسلمانان  نگاهشرق و در  انداز چشمبلکه از  ،ها غربی منظراز 

ها نیز بوده است. از منظر خودآگاهی، نگاه به خود و نقد درونی که ناظر  مورد توجه خود غربی

است، غرب به مطالعه و بررسی خویش مشغول بوده است. » گاهی اروپاییآ«بر رهیافتی به نام 

. طرفانه به تاریخ و فرهنگ خود از منظر نقد پرداخته است البته بایست دید که غرب چگونه بی

شناسی، گسستن عقده حقارت تاریخی است  تصریح دارد که رسالت مهم غرب حسن حنفی

شناسی عقده حقارت را در شرق  شرق داشته است. ها) وجود (غربی که در سنت ما با دیگران

شناسی را تغییر دهد تا  در شرقسوژه و ابژه  پدید آورد تا شرقی نیز به فکر این بیفتد که جایگاه

فارغ از آنکه چقدر این پروژه موفق خواهد بود،  ها موضوع شناسایی قرار گیرند. غرب و غربی

یشتن ـ حداقل تا زمانی که از سوی غرب تحقیر حسن حنفی آن را ابزاری برای بازگشت به خو

غرب و تاریخ و فرهنگ آن را خویش  مبانی و اصولتوجه به  پس بایست با .داند ایم ـ می نشده

   ١.واکاوی کرد

و مکاتب آن،  ها غرب، اندیشه شناسی اثبات این نکته است که غربحنفی در تالش حسن 

. مکاتب غربی نیز یکی پس از دیگری در تداوم اند خاص پدید آمده یدر بستر تاریخی و محیط

اند. وی بر این باور است که نوع  زمانی نسبت به هم رخ نموده هم با قبلیت و بعدیت و یا با هم

و محدود کردن آن به  »کاستن غرب«به رویکرد » راهی برای نوگرایی«نگاه ما به غرب باید از 

و نوآوری خودی پدید آید. در این  نه اختالفاتزمی اش تغییر یابد. بدین ترتیب جایگاه طبیعی

و  حنفی جامعه غربزده هنگام هر ملتی با توجه به خصائصش به نوگرایی دست خواهد زد.

تولید اندیشه از سوی خود را به کناری نهاده و کشد. جامعه مصر  به نقد می خود رازده  ترجمه

اند.  یات غیربومی جامعه را در برگرفتهانبوهی از آراء و نظر تبدیل به ماشین ترجمه شده است.

جامعه تا سطحی از انحطاط پیش رفته است که حتی بایست موضوعات مطالعاتی خود را نیز از 

داند؛ یعنی  می »آگاهی تاریخی«حنفی حرکت به سوی نقد را در مسیر  .غرب طلب کند

گاهی تاریخی بر هر چ وی هر . یزی استمسیری که بایست برای پیشرفت طی کرد و آن تقدم آ

از منظر نقد است که وی به  .داند هایی برای نقد می دو ساحت دانش جدید و میراث را میدان
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کرد. » بازسازی«را سازگار با نیازهای عصر جدید  تراث گذشته رسد که بایست این نتیجه می

همان  ایناین بود که شرق بتواند به جایگاه خود واقف شود. غرب در اندیشه معاصر کارکرد 

به جای مشاهده غرب در آیینه خود، خود را در شرق و مقلوبی است که » استغراب معکوس«

و  »گرایی در فلسفه اسالمی مادی« ،»مارکسیسم عربی«ی مانند بیند. تعابیر آیینه غرب می

  ١گویای این حقیقت است.» اگزیستانسیالیسم در اندیشه عربی«

  فواید علم استغراب

علم استغراب ) ۱شود:  شناسی فوایدی را متصور بود که به آنها اشاره می بید بتوان برای غرشا

ذاتی  و شناسانه) باعث آزادی ما از غرب شود هستیواند از جهت وجودی و آنتولوژیک (ت می

و دیدن  »آگاهی اروپایی«سیطره بر ) ۲؛ مستقل برای ما خارج از سیطره غرب به ارمغان بیاورد

غرب به ) ۳؛ و غرب خود تبدیل به موضوع می شود ا پایان داشته استروندی که آن از ابتدا ت

بازگرداندن غرب به حدود ) ۴؛ و نه امری فراتاریخی یا تنها تجربه بشری مثابه امری تاریخی

گشایش میدان ) ۵؛ دیگر اسطوره جهانی نیستغرب  .طبیعی، جغرافیایی و تاریخی خودش

های ذهنی، ناتوانی و وابستگی  و گسستن پرده اروپاییهای غیر وری در مقابل ملتآو نو خالقیت

   نقش هر یک از آنها در پیدایش تمدن غرب. و ها و تمدن بازنویسی تاریخ ملل) -۶؛ به غرب

کند که در آن مسلمانان خود را در آیینه  یا وارونه هم یاد می» استغراب معکوس«حنفی از 

های غربی (اگزیستانسیالیسم،  خاب یکی از ایسمبینند که دارای آفاتی است: الف) انت دیگری می

و تقلیل دادن تمدن  به مثابه کل غرب نیست )اومانیسم، مارکسیسم، ایدئالیسم و پوزیتیویسم

ب) مکاتب غرب در یک فضای چالشی نسبت به هم پدید ؛ غرب در یکی از اجزایش است

 ؛منعکس شود شان ا فلسفه وجودیبنابراین آنها را باید در همان بافتار غرب شناخت ت ؛اند آمده

توان تراث اسالمی را  نمیپس  ؛رود ج) با مرکزیت دادن به غرب هویت پیرامون از بین می

و  د) الزمه استغراب معکوس، فشردن کل تراث اسالمی؛ براساس تفکر غربی نگریست

نیز نظیر  بازگرداندن آن به بخشی از تراث غربی است و آنگاه چنین ادعا شود که تمدن اسالمی

» جدال من و دیگری« به نوعی استغراب تمرینی برای وجود دارد. ،آنچه که در تراث غرب است

   و برای آزادی فرهنگی، تمدنی و علمی ما از هیمنه بیگانه است.
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و گزینش در مواجهه با غرب در میان مسلمانان وجود دارد. حنفی  سه رویکرد تهاجم، دفاع

گاهی آن را نیز آگاهی تاریخی میتمدن غرب را تمدنی تاریخی  و دارای مراحل تکوینی  داند و آ

های بنیادین اعم از  حنفی با اشکال در آثار شناسی داند. در مقام غرب آغاز، اوج و پایان می

و ناظر بر تاریخ فلسفه غرب به  روشی و محتوایی مواجه هستیم. حنفی فقط به لحاظ فلسفی

این ایراد بر او در برخورد  رساند و آن تمامیت غرب را نمی هک حالی دراستغراب پرداخته است؛ 

  ١با تراث اسالمی هم موجود است.

سازد: مهمترین اولویت فهم سوم، اولویت آزادی  حسن حنفی فهم سومی را مطرح می

تنهایی صاحب تمام حقیقت نیست؛ باید دوره خائن خواندن و تکفیر  کس به اندیشه است. هیچ

گشوده شدن میدان وسیع برای اجتهاد الزامی است. باید طریق سوم جذابیتی  .کردن پایان یابد

و لیبرالیسم و  داشته باشد که مسلمانان برای فرار از دو جبهه دیگر به دامان مارکسیسم

  ٢خواند. گرایی نیفتند. این همین راه و خط سوم است که مردم را به مسیر نیکو فرا می قومیت

یخی ا گاهی تار یخ و آ   ز دیدگاه حسن حنفیتار

شناخِت حوادث گذشته و انباشت معلومات از میان نسخ خطی و کتب دست  تنهاهدف تاریخ 

ای در آلمان و فرانسه این  دورهدر گری افتاد؛ چنانچه  در چنگال تاریخی گونه که آناول نیست؛ 

در ای که  گرایی منجر شود؛ به گونه رخداد حادث شد. همچنین تاریخ نباید به تقلیل

خورد که در آن وقایع تاریخی یکی پس از دیگری بدون اینکه  های معاصر به چشم می پژوهش

شوند. در آن مکان بر زمان و نیز گسست بر  رصد می ،ای از آن خارج شود معنا و داللت و قاعده

نگاری است که در آن حوادث، سال به سال بدون  شود؛ که شبیه به حولیات پیوست غلبه داده می

کتب طبقات نیز که در آن  شود. گزارش می ،که مسیر تاریخ و قصد و غایت آن مد نظر باشداین

علماِء طبقات مختلف از جمله فقها، صوفیان، متکلمان، فالسفه، محدثین و مفسرین بدون 

یاد شده  ،و یا تطّور علم و مبانی آن ذکر شوند ها یا مسیر تاریخ ها و چالش اینکه در آنها تنش

  ٣است.
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ریخ فقط گزارش رویدادها نیست؛ که گویی ما در موزه تاریخ هستیم؛ بلکه قصد از تا

گاهی فردی می ریزد. آنچه در  مطالعه تاریخ همان خودآگاهی اجتماعی است که در خودآ

تصاویر پشت سر هم یک فیلم نیست؛ بلکه امِر مهم، شناخِت مسیر  ،تاریخ روی داده است

 تاریخی در غرب تاریخ و قاعده و قانون آن و رو
ِ

 بر سرح تاریخ است. در دوران جدید کشمکش

 ملت که در مسیر تاریخ قرار داشته است. گذشته،  ؛رّد مفاهیم روح تاریخ است
ِ

روح

گاهی اجتماعی  هایی نیست که برای معاصرین خوانده می سروده شود؛ بلکه آن مسیر خودآ

ها و علم به اخالق  حوادث به نمونه ها به قهرمانان، است. در خطابه، تاریخ به ادب، شخصیت

   ١یابد. تحول می

در  که راهی نیز در این میان برای مطالعه تاریخ وجود دارد که مبتنی بر فلسفه تاریخ است

گاهی تاریخی بین پژوهش تاریخ ،آن خودآگاهی  حقیقتشود. در پیوند برقرار می و خودآ

گاهی تاریخی است که میکند. با همین خود تاریخی است که پژوهش را تمام می توان  آ

های جامعه را از سر گذراند. قصد از پژوهش تاریخ رسیدن به خودآگاهی تاریخی است.  بحران

انسان موجودی تاریخی است که معرفتش به جهان، در تاریخ ریخته شده است. اگر تاریخ در 

ه شده است. این امر زمان باشد، انسان نیز موجودی زمانمند است که زماِن تاریخی در او ریخت

خلدون بوده است. اعمار تاریخ  همچون هردر، کانت، لسینگ و ابن ،مورد توجه فالسفه تاریخ

با  .های عمر انسان است و تاریخ یک طول عمر انسانی دراز و طوالنی است همچون دوران

تاریخ  توان این تعبیر را به کار گرفت که انسان خود، تاریخی خرد و یک خرده همین نگرش می

گاهی اجتماعی انسان  است.  تاریخ در غایت خود، بایگانی کردن تاریخ، خارج از آ
ِ

پژوهش

گاهی قومی باشد. ولی بررسی های تاریخی چیزی جز انباشت  نیست؛ بلکه باید وسیله تعمیق آ

سازد؛  گذشته نیست. اکنون، گذشته را از طریق اختیار موضوعات و استنتاج نتایج روشن می

  ٢باید میراِث مرده گذشته را زنده کرد. اینربناب

و خوانش گذشته در اکنون، از یکدیگر جدا  این دو حرکت یعنی خوانش اکنون در گذشته

نیستند؛ هر دو مسیرهای یک حرکت واحد هستند، رفتن و بازگشتن، چیزی که هوسرل آن را 
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کرده است. گذاری  نام )regressive-progressive methodeپیشرفتی (ـ  روش برگشتی

زند. برای فهم نصِّ تاریخی، و خوانش گذشته  ای را رقم می خوانش اکنون در گذشته تجربه زنده

شود. پژوهش تاریخ به مورخ اجازه  برداری می در اکنون، از رویدادهای تاریخی در اکنون پرده

آگاهی و مورخ بدون  گذشته و اکنون را در مقابل هم قرار بدهد. تاریخ بدون مورخ دهد می

گاهی تاریخی شرط اصلی پژوهش تاریخ است.   ١تاریخی وجود ندارد. از این جهت است که آ

 دینی از نظر حنفی متفکر 

ه غرب را در قالب گروه اول کسانی هستند ک بر وجود سه نوع اندیشمند دینی باور دارد:حنفی 

که  کنند و تقلید می ها، از غرب پیروی . آنها به جای پیروی از سنتکنند یک مدل شناسایی می

کاران هستند. آنها از  ها و محافظه سلفی البته این گروه در اقلیت هستند. گروه دوم، به باور حنفی

ها نوع خاصی از حفظ  از نگاه آنها حفظ سنت .کنند های غربی را رد می ها پیروی و ارزش سنت

گذر ی از سنت به مدرنیته یعن ؛کننده باشند کنند نوگرا و نوین هویت است. گروه سوم سعی می

دهند، یعنی گزینش بخشی از  انجام می گزینش کردنو گاهی این حرکت را از طریق  کنند می

پس از  ای نداشته است. البته این روش هم فایده. های قدیمی است اندیشه غرب که شبیه سنت

 ؛باشیم  خود داشتهگیرد که به یک راه حل چهارم نیاز داریم که سنت را در جای  آن وی نتیجه می

ها را به طور کامل با  سنت باید کنیم. انتخاب ،که شبیه به غرب استرا  نه اینکه بخشی از آن

های غرب را برگیرد و  به کسی نیاز داریم که سنت .های جدید شکل دهیم توجه به چالش

 بلکه برای به شکل یک دانش ،اما نه برای تفسیر کردن؛ را مطالعه کند  ه آنچتاریخ

طرحی  ،در اندیشه حنفی این طرح درآوردن و آنگاه عرضه کردن آن. بصیرت)/(آگاهی

طرح  اما در عین حال، های دنیای اسالم است. درازمدت و بنیادی در حل مسائل و بحران

های موجود در جهان اسالم برای  مدتی هم دارد که به ایجاد فضای گفتگو بین جریان کوتاه

  ٢.گردد باز می دستیابی به هدف ملی واحد
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  مفهوم اسالم مستنیر

کننده میان اسالم و  است که جمعنوعی گرایش فکری ناظر به  فراگیراسالم مستنیر اصطالحی 

با این یا تراث و نوگرایی است؛ البته از روی عادت  تزمان، گذشته و اکنون، اصالت و معاصر

 غیرمستنیر نداشته و حقیقتی واحدبماهو اسالم مستنیر و زیرا اسالم  ؛شود می یاد تعبیر از آن

است. درواقع منظور از اسالم مستنیر، گرایشی فرهنگی است که در هر عصری در طول تاریخ 

حرکتی  و کنش برایاسالم موجود بوده است. اسالم مستنیر، اشاره به تفسیری معّین از نصوص 

در  ،المی معتزله و اشاعرههای دیگر دارد؛ مانند حالتی که در ِفَرق ک اجتماعی در مقابل حرکت

که همه آنها به ـ مذاهب فقهی و روندهای عقلی و اشراقی، مذاهب صوفیه غالی یا معتدل 

دنیاطلبان و  میان تواند به منازعات میوجود داشت. اسالم مستنیر ـ  اسالم منسوب هستند

بنابراین از نظر  ند.کاران ارتباط برقرار ک خواهان و محافظه و میان آزادی دادهطلبان پایان  دین

حسن حنفی اسالم مستنیر الگویی آرمانی است که مبتنی بر میراث مشترک اکثریت بوده و 

زمینه و رهیافتی سهل و مستقیم . اسالم مستنیر، دهد گذر میای به دوره دیگر  از دورهجامعه را 

خت را حاصل ترین شنا الوصول کند تا سهل برای یهودیت و مسیحیت و پیروان آنها فراهم می

های این  از آرمان ی است.مردمو شورای  ، مبتنی بر بیعت مردماسالم مستنیر سلطهدر کند. 

فردیت،  عدالت اجتماعی است. از آغاز پیدایش، اسالم دین عقل، حّریت،اسالم برقراری 

و آن چیزی بوده است که بعدها در غرب تحت عنوان فلسفه  طبیعت، انسانیت و پیشرفت

  ١روف شد.روشنگری مع

مکتب اعتزال نمونه مهمی از حضور جریان اندیشه در طول تاریخ اسالم است؛ جایی که 

شود. این  تلفیق میان دو اصل بنیادین توحید و عدل و رابطه همیشگی آنها با یکدیگر برقرار می

پایان ماجرا نیست؛ صحبت از عدل و عدالتی است که با دو اصل مهم دیگر یعنی آزادی و عقل 

کوشد تا به فهم و تأویل برسد. پس اختیار  ه خورده است. این عقل آزاداندیش است که میگر

ساز است. بدین ترتیب میان تمام قراردادهای اجتماعی این عقالنیت  انسانی است که تکلیف

پذیرد. اگر دین این  شود و پذیرش حکومت نیز با عقالنیت صورت می است که حاکم می

برداشته باشد، نقاط مشترک فراوانی با فلسفه خواهد داشت. توجه قرآن به رویکرد عقالنی را در 
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تفکر، تعقل و تدبر حاکی از آن است که اسالم هم بر بستری عقالنی بنا شده است. حسن 

گذارد و ذوق صوفی را در کنار عقل  حنفی در این رویکرد به مشرب صوفی هم احترام می

  ١داند. را رسیدن به ساحت یگانگی خداوند می فیلسوف قرار داده و غایت تالش هر دو

گرایی به پیش رفته است، در دایره اسالم مستنیر قرار  هر آنچه در تاریخ اسالم بر پایه عقل

ی میان اصل و فرع  می
ّ
گیرد. استفاده از قیاس در اصول فقه که در پی برقراری رابطه و تشابه عل

های پیکره اسالم  شوند، از پاره نی تعریف میای عقال است و استحسان و استصحاب که بر پایه

استمرار یافته است. در حرکت در مسیر اسالم مستنیر نهضت عربی معاصر در  مستنیر هستند.

گرایی به صورتی روشنگرانه قابل مشاهده  ، عقلعلمی و های فکری اصالحی، لیبرال همه جریان

، اسالم نیز دارای قواعد و ذیر استناپ هایی تبدیل طبیعت دارای سّنتگونه که  هماناست. 

محمد این همان چیزی است که . هایی است که در مسیر استکمال و پیشرفت قرار دارد سنت

مدنی  است که زمینه را برای خیزشیاسالم این دین بیان کرده است. » رساله التوحید«در  عبده

  ٢.کند فراهم می

  نتیجه

پروژه فکری حسن حنفی نبوده است؛ زیرا حجم  وجه در پی شناسایی تمام پژوهش به هیچاین 

های غربی و  های ویژه وی نسبت به متدولوژی های مختلف و نیز آگاهی انبوه آثار وی در حوزه

کند. زیرا برای شناخت  دانش فلسفی وی کار را برای هر پژوهشگری سخت و پیچیده می

الزم است. این پژوهش سعی الذکر  های فوق اش تبحر در عرصه نزدیک به کامل او و اندیشه

هایی از ساحت فکر و اندیشه حسن حنفی در ارتباط با جهان اسالم  داشت تا به اختصار بخش

التراث و «پردازی  های فکری او بر پایه مفهوم را هرچند اندک نشان دهد. یکی از مهمترین پروژه

مانده از تاریخ اسالم در یادگار های معنوی به است. درواقع منظور وی از میراث داده» التجدید

های معرفتی سنتی است. وی معتقد به برخوردی تجدیدنظرطلبانه و نوگرایانه به این میراث  حوزه

است تا آنها امروز نیز همچون گذشته در جوامع اسالمی کاربرد داشته باشند. تغییر مقتضیات 

غربی و مدرنیزاسیون جامعه که بخش عظیمی از آنها به سبب مواجهه جامعه با غرب و فرهنگ 
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اند، گرایش به این  عنوان بخش فرهنگی مدرنیزاسیون در جامعه به وجود آمده و مدرنیته به

کند. در این میان عالوه بر آنکه بایست با میراث خود از  سازی را بایسته می نوگرایی و امروزی

ت به فرهنگ غربی و گرایی و ناظر بر اندیشه تعامل داشت، از دیگرسو نیز بایست نسب معبر عقل

های آن نیز با احتیاط مواجه شد. غرب که سابقه طوالنی استعمارگری را با خود یدک  آموزه

کشد، چندان تاریخ مطلوبی ندارد که بتوان بدون مالحظه با آن وارد تعامل شد. یکی از  می

شناسی بود  شرق ای به نام کننده استعمار در میدان فرهنگی پی گرفته شد و آن پدیده اسباب تسهیل

ها با  که در آن جوامع شرقی از مناظر گوناگون مورد بحث و بررسی مستشرقان قرار گرفتند و غربی

نگاه خویش نتایج مطالعات خود را در اختیار خود و شرق قرار دادند که در بسیاری جهات ناظر 

را مطرح » شناسی غرب«تز ایده  عنوان یک بدیل و یا آنتی رو حسن حنفی به به صواب نبود. ازاین

سازد تا از این طریق بتوان غرب را به خود غرب شناساند و این امر مستلزم آشکارسازی زوایای  می

توان حسن حنفی را  اند. می ها آن را از دید خارج ساخته پنهان تاریخ غرب است که خود غربی

با تکیه بر میراث  گرایی جدید در جوامع اسالمی دانست که یکی از مهمترین نمایندگان عقل

سو  ای واسط از یک عنوان حلقه یاد شده است. وی به» نومعتزلیان«اسالمی از آنان با عنوان 

عنوان  ای است که در جوامع اسالمی رخ داد و از دیگرسو به دار جریان اصالحی و نوگرایانه میراث

ادی مسیر را برای گرایان جانشین خود است که تا حدود زی آغازگر مسیری جدید پیش روی عقل

های او به سبب مشترک بودن سرگذشت  آنان تسهیل و فراهم کرد. لزوم شناخت وی و اندیشه

  انکار است. تاریخی جوامع اسالمی برای جامعه ما نیز غیرقابل
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