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 چکیده

طاط و برون رفت از آن، دغدغۀ ذهنی وی بوده و حسن حنفی، از جمله اندیشمندانی است که مسئلۀ انح
دارای طرح تمدنی مشخصی در این زمینه بود. در این نوشتار تالش شده است با روش توصیفی، تحلیلی به 
این پرسش پاسخ داده شود که عامل اصلی عقب ماندگی جهان اسالم از دیدگاه حنفی و طرح او برای برون 

های تحقیق، حنفی مشکل اصلی را در عدم نوسازی میراث س یافتهرفت از این وضعیت چیست؟ بر اسا
تمدنی مسلمانان و ناکارآمدی آن در پاسخگویی به نیازهای زمان دانسته، بر این اساس طرح تمدنی خود را 

. موضع ما نسبت به 2بر نوسازی میراث متمرکز نموده است. این طرح از سه بخش اصلی تشکیل شده است:
. موضع ما نسبت به واقعیت کنونی. وی درصدد است با 3موضع ما نسبت به غرب و . 2میراث قدیم؛

های زمان حاضر، با بهره بازخوانی میراث، بویژه میراث علمی مسلمانان و نوسازی آن بر اساس واقیعت
 گیری از روشهای علمی نوین غرب، زمینۀ احیاء و نوسازی تمدن اسالمی را فراهم سازد. این طرح، به رغم

هایی نیز قابل نقد است که مهمترین آن تأثیرپذیری از برخی مکاتب فکری غربی، نقاط قوتی که دارد، از جنبه
های نگرش اومانیستی و کاربردی التقاط فکری در نوع نگرش به دین و میراث و روش نوسازی آن، و آسیب

 به دین و میراث دینی است.
 سالمی، میراث، نوسازی، غرب.حسن حنفی، اسالم، تمدن ا های کلیدی:واژه
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 مقدمه
دغدغۀ انحطاط تمدنی و عقب ماندگی جوامع اسالمی و چگونگی برون رفت از آن، موجب شکل گیری 
جریانهای فکری گوناگون در تاریخ معاصر جهان اسالم و اندیشۀ معاصر مسلمانان گردید: گروهی بر آن 

برون رفت از عقب ماندگی، کنار گذاشتن اسالم و شدند که مشکل از اسالم و میراث اسالمی است و راه 
رفتن به راه غرب است. گروهی دیگر معتقد بودند که مشکل اصلی ناشی از کنارگذاشتن میراث اسالمی 
و راه حل در بازگشت به آن و سیره و سنت سلف است. گروه سوم، مشکل را در فهم نادرست از دین و 

زمان دانسته و راه حل را در نوسازی میراث اسالمی تشخیص  عدم انطباق میراث با مسائل و مقتضیات
 دادند.

رود که ریشه در های فکری معاصر جهان عرب به شمار میترین جریانجریان نومعتزلی، یکی از مهم
ش(  2213-2226م/ 2932-2109ش( و عبده ) 2262-2226های افرادی مانند سید جمال )اندیشه

ش( و محمد احمد  2300 -2263م/  2977- 2192امین الخولی ) دارد، اما توسط افرادی مانند
گذاری شد و بعدها توسط طیفی از اندیشمندان ش( پایه 2379-2330م/  2992-2927الله )خلف

ش(، محمد ارکون  2313 -2292م/  2332 -2926) ینوگرای عرب دنبال گردید. عبدالرحمن بدو
ش(،  2311 -2320م/  2323-2937) یالجابرش(، محمد عابد  2311 -2337م/  2323 -2921)

 -2322م/  2323-2903) یدش( و نصر حامد ابوز 2033-2332م/  2322-2932) یحسن حنف
ماندگی روند. از نظر نومعتزلیان، عامل عقبش( از افراد شاخص این جریان به شمار می 2311

ه عقل در اثر رواج افکار مسلمانان، فهم و تفسیرهای نادرست از اسالم و نادیده گرفتن جایگا
جویی برای گرایی و چارهگری است. این جریان درپی تجدید بنای معرفتی اسالم بر پایه عقلاشعری

 انحطاط مسلمانان از طریق احیای عقالنیت است.
ترین اندیشمندان جریان نومعتزلی به حسن حنفی، استاد پیشین فلسفۀ دانشگاه قاهره، یکی از برجسته

ود. وی پس از دریافت لیسانس فلسفه از دانشگاه قاهره، جهت ادامه تحصیالت خود رهسپار رشمار می
فرانسه شد و دکتری حقوق را از دانشگاه سورین اخذ نمود. پس از بازگشت از فرانسه به تدریس و تحقیق 

و مدتی در دانشگاههای مصر و برخی کشورهای دیگر پرداخت. از نوجوانی با اخوان المسلمین آشنا شد 
. حنفی، 1نیز به صورت رسمی به آن پیوست، اما به دلیل اختالفات فکری با این جریان از آن جدا شد

                                                                 
، 1ها،، فصلنامه خط اول، س آثار و دیدگاهسن حنفی: زندگی، ح. در زمینۀ زندگینامه حسن حنفی رجوع کنید به: مرشدی زاد، علی. 1
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، پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و با 2913است که در سال « چپ اسالمی»بنیانگذار جریان 
ه همین دلیل، وی نام تأثیرپذیری از آن و پس از اطمینان به توانائیهای انقالب اسالمی بوجود آمد. ب

( 06: 2313پسندد. )عدالت نژاد، را نیز برای این جریان می« اسالم سیاسی»یا « انقالب اسالمی»
برد و معتقد است این ، عنوانی است که نصر حامد ابوزید برای این جریان به کار می«چپ انقالبی»

کنارگذاشتن تقلید از غرب توجیه  خواهی را با تفسیری تمدنی از واقعیت جدید وگروه، پدیده اسالم
که خود ابوزید از نمایندگان شاخص آن به شمار « چپ یا روشنفکری سکوالر»کند. در مقابل می
که االزهر نماد آن است و با تمسک به « راست سنتی»رود، در صدد تفسیر علمی از دین است و می

کند. )عدالت نژاد، تفسیر و توجیه می ثابتات فکر دینی و تکیه بر ابزارهای سنتی، اسالم خواهی را
2313 :72) 

ای در دورۀ معاصر جهان اسالم )جریان اصالح، جریان سلفیه حنفی با اشاره به سه جریان اصلی اندیشه
های داند که با ارائۀ نظریهگرا(، چپ اسالمی را ادامه دهندۀ جریان نخست میو جریان لیبرالی و غرب

( در عین حال، چپ اسالمی، تحولی در جریان 279: 2362)حنفی، جدید در پی تداوم آن است.
رود و محدود به مقابله با مخاطرات زمان، مانند استعمار و استبداد نیست، اصالح دینی نیز به شمار می

میراث و »بلکه درپی اعادۀ بنای فکر دینی و اصالح آن است. طرح فکری و تمدنی حنفی با عنوان 
ه دهه از عمر علمی خود را صرف آن نمود، در این راستا ارائه گردید. این طرح، که بیش از س« نوسازی

هایش از نوگرایی دینی و فکری دارد که در آثار پیشگامان اصالح جلوه یافته و حنفی تمام دغدغه یتحکا
ای ه( او درصدد است با بازخوانی میراث و آموزه29: 2312را در این طرح ریخته است. )امین العالم، 

معتزلیان قدیم و بازسازی سنت اعتزال، راه حلی برای مسائل مختلف جهان اسالم بیابد. )ظریفیان و 
حل را به چگونه اندیشیدن و چگونگی برداشت از سنت مرتبط ( حنفی این راه21 :2319سنگدهی،

دستیابی به  توان به آفرینشی جدید در حوزۀ دین، به منظورداند. دغدغۀ وی این است که چگونه میمی
( به بیان دیگر، چگونه باید میراث دینی را خوانش 29: 2311توسعۀ دنیای اسالم دست یافت؟)حنفی،

گرایی و تقلید افراطی از غرب و نه بازتولید گفتمان نمود که ثمره آن در حوزه عمل نه فروافتادن در غرب
 سلفی شود؟

و هدف خود را احیاء و بازسازی تمدن  حنفی با رویکردی تاریخی تمدنی به این موضوع پرداخته
های جوامع اسالمی، بازگشت به نگاه تمدنی کند. به اعتقاد وی تنها راه حل بحراناسالمی اعالم می
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است. او در صدد است با نگرشی تمدنی به بازخوانی میراث تاریخی مسلمانان پرداخته و از رهگذر آن 
 .راهی برای برون رفت از مسئلۀ انحطاط بیابد

 

 پیشینۀ تحقیق
حسن حنفی از جمله افرادی است که نسبت به برخی دیگر از همفکران و معاصران عرب خود، بیشتر 

به فارسی ترجمه شده و آثاری نیز در مورد  1مورد توجه محققان کشور ما قرار گرفته و برخی از آثار وی
 وی به نگارش درآمده است.

آثاری در مورد حنفی به نگارش درآورده است که برخی از  نصرالله آقاجانی از جمله کسانی است که 
اسالم و تجدد در مصر؛ با »ترین اثر وی کتاب آنها به موضوع تحقیق حاضر ارتباط بیشتری دارد. مهم

( وی مقاالت متعددی نیز در این زمینه نگاشته 2392است. )« رویکردی انتقادی به اندیشه حسن حنفی
نقد و بررسی »توان به دو مقاله کتاب و بسط مباحث آن است. از جمله می که اغلب، برگرفته از همین

در سالمی اث ا»میر( و مقاله 2311«. )رویکرد تاریخی و تمدنی حسن حنفی به اسالم و میراث اسالمی
اشاره نمود که در آن به بررسی سالمی« اث امیرزی سازبادر حسن حنفی د یکرروعصریت: نقد ل چنگا

های آن و روش وی در بازسازی میراث پرداخته و نقدهایی بر آن ارۀ میراث و ِویژگیدیدگاه حنفی درب
( وی مقاالت دیگری نیز در این زمینه دارد که ارتباط چندانی با موضوع مقاله 2319مطرح نموده است. )

 حاضر ندارد.
ها، مبانی، مولفه (2399«)بررسی و نقد پروژۀ بازسازی میراث حنفی» منهاجی و همکاران نیز در مقاله

خود به بررسی تطبیقی آراء سید  اند. ظریفیان و تقوی در مقالهروش و رویکرد حنفی را بررسی نموده
( دو 2319اند. )جمال و حنفی دربارۀ غرب و مقوالتی مانند علوم و فنون و مکاتب فکری غرب پرداخته

ی و ارکون دربارۀ علل انحطاط مسلمانان ای به بررسی و مقایسۀ آراء حنفنویسنده دیگر نیز در مقاله
اند. در این مقاله به طرح تمدنی حنفی توجهی نشده و تنها بخش اندکی آن به موضوع سنت پرداخته

( در نگارنده نیز در مقاله دیگری با 2393اسالمی و دیدگاه حنفی در بازسازی آن اشاره شده است. )
به بررسی دیدگاه حنفی در زمینه « ازی علوم اسالمیبررسی و نقد مبانی فکری حنفی در نوس»عنوان 

                                                                 
فی ِعلم  ِمن الَعقیده ِالی الثوَره، ُمقدمهٌ توان به: الُتراث و الَتجدید، می. از حنفی آثار متعددی بر جای مانده است که از جمله آنها 1

هُموم الِفکر و الَوطن الدین و الثوره فی مصر، حواُرالَمشرق و الَمغرب، الَیسار االسالمی،قضایا ُمعاِصره، دراساُت اسالمیه، االسِتغراب، 
 اشاره نمود.
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( قریشی نسب نیز در دو مقاله به بررسی 2399نوسازی علوم اسالمی پرداخته است. )مهدی نژاد، 
 (2323؛ 2392دیدگاههای حنفی در زمینه علوم انسانی، اسالمی پرداخته است. )

رح حنفی پرداخته شده، اما از منظری هایی از طاگرچه در برخی از تحقیقات صورت گرفته، به جنبه
کالن اصل طرح تمدنی وی و رابطۀ اجزای آن با یکدیگر مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. مقاله 
حاضر در صدد است ضمن واکاوی طرح مذکور و چگونگی نوسازی تمدن اسالمی از رهگذر آن و در 

 پایان به نقد اجمالی آن بپردازد.
 

 یالف. مباحث مفهوم
 تمدن .0

تمدن از جمله مفاهیمی است که تعاریف پرشماری از منظرهای گوناگون از آن ارائه شده است. برخی 
جوهر اصلی تمدن را اندیشه دانسته و تمدن را سیر و بسط یک نحوه تفکر و ظهور آثار آن در مناسبات 

( برخی، با تمایز 93: 2313وری،کنند. )داافراد و اقوام و در رفتار و کردار و علوم و فنون مردم تعریف می
های عینی و های ذهنی و غیرمادی و تمدن را ناظر به پدیدهمیان فرهنگ و تمدن، فرهنگ را ناظر به پدیده

( در اندیشۀ حنفی، سه واژۀ اندیشه، فرهنگ و تمدن در 02-33: 2311اند. )بابایی، مادی تعریف نموده
تر از اندیشه خشی از معنای دیگری است. دامنۀ تمدن، گستردهپیوند با یکدیگر بوده و هر کدام نشانگر ب

تمدن عبارت است از همۀ »گیرد. از نظر وی، و فرهنگ بوده و فکر، فرهنگ و علم را نیز دربر می
های ذهنی شامل فکر، فرهنگ و علم و آنچه در خارج از ذهن در قالب فناوری، اختراعات، فعالیت

نگارنده معتقد است، اندیشه و ( 29-2369:26حنفی،«)شود.ده میعمران، مساجد، قصرها و... دی
ناپذیر از تمدن بوده، بلکه اساس و بنیاد تمدن بر آن استوار است و بدون آن، نه فرهنگ جزء جدایی

 یابد.گیرد و نه استمرار میتمدنی شکل می
 تمدن اسالمی .9

گونی در میان اندیشمندان مسلمان وجود های گونادر مورد تمدن اسالمی و نسبت اسالم و تمدن، دیدگاه
داند که برآمده از دین دارد. دیدگاه رایج که نگارنده نیز بدان اعتقاد دارد، تمدن اسالمی را تمدنی می

اند. بر های آن بوده و مسلمانان نقش اصلی را در ایجاد و شکوفایی آن بر عهده داشتهاسالم و آموزه
بوده و تمدن اسالمی، تمدنی است که متصف به دین « تمدن»ت ، صف«اسالمیت»اساس این دیدگاه 

است و اعتقادی به اصطالح « اسالم تمدنی»اسالم است. اما حسن حنفی با نگرشی متفاوت، معتقد به 
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تواند به عنوان صفت تمدن ای دینی است و نمی، واژه«اسالمی»ندارد؛ زیرا از نظر وی « تمدن اسالمی»
دهندۀ پیدایش تمدن در نیز، این اصطالح نشان« تمدن اسالمی»کاربرد با فرض  یواقع شود. حت

ای تاریخی خواهد بود، نه دینی، و غیر از این هیچ معنایی را افاده مرکزیت اسالم و به عنوان پدیده
ای تمدنی است که در تاریخ رخ داده و آنچه باید برای ما اهمیت کند. از دیدگاه وی، اسالم، پدیدهنمی

فراز فوق گواه آن است که حنفی با  (227: 2311باشد، اسالم به عنوان تمدن است. )آقاجانی،  داشته
عینکی تاریخی، تمدنی به اسالم نگریسته و آن را نه مثابۀ یک دین، که به مثابۀ یک تمدن مورد مطالعه 

یت به شمار دهد. این نکته، در فهم، تحلیل و نقد پروژۀ فکری و طرح تمدنی وی حائز اهمقرار می
 رود.می

یف و گستره میراث .9  تعر
یکی از مفاهیم کلیدی در طرح حنفی، مفهوم تراث یا میراث است. برداشت حنفی نیز از میراث عام 

داند که از گذشته و از تمدن پیشین به ما رسیده است. میراث شامل است و آن را شامل هر آن چیزی می
الب سرمایه و مسئولیتی قومی و فرهنگی ذخیره شده است. باشد که در قهای قومی و ملی میاندوخته

( میراث همواره ناظر به شرایط زمانی خود و متناسب با آن و جزئی از واقعیتی است 22: 2326)حنفی، 
های هر عصر و تدوینی نظری از ستیزهای فکری آن کند و تعبیری فکری از پدیدهکه آن را تفسیر می

از نگاه حنفی، میراث امری آسمانی نیست، بلکه تکوینی تاریخی و ( 223: 2311است. )آقاجانی،
ای به هم پیوسته شامل ( میراث، مجموعه303و  302: 2، ج 2991تطوری اجتماعی دارد. )حنفی،

مقوله دینی، مردمی، مقدس و دنیوی است. حنفی با تمایزمیان دین و میراث دینی، دین راجزئی از میراث 
( وی با این تفکیک راه را برای نقد میراث گشوده است 23: 2326نه بالعکس. )حنفی، داند، اسالمی می

و چنانچه نقدی متوّجه میراث اسالمی بشود، ربطی به اصل دین نخواهد داشت. دیدگاه وی درباره بشری 
در « تاریخمندی اسالم»بودن میراث اسالمی و همچنین تفکیک ماهوی دین و میراث، با اعتقاد او به 

با توجه به آنچه گفته شد، میراث امری ثابت نیست، بلکه متغیر و همواره در حال  ارتباط مستقیم است.
صیرورت است، زیرا با تاریخ و زمان پیوندی تنگاتنگ دارد. این ویژگی و این خوانش حنفی از میراث 

 است که آن را در هستۀ مرکزی پروژۀ نوسازی وی قرار داده است.
 روش نوسازیمفهوم، ابعاد و  .4

است. نوسازی مد نظر حنفی به معنای « تجدید و نوسازی»مفهوم کلیدی دیگر در طرح حنفی، مفهوم 
. اشیاء، که ناظر به 3. معانی و 2. زبان 2دگرگونی وضعیت فرهنگی بوده و به سه شیوه قابل انجام است: 
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ی زبانی با به کارگیری ( نوساز236: 2326سه بعد اندیشه؛ یعنی لفظ، معنا و شیء است. )حنفی، 
 یدئولوژیا»های قدیمی و سنتی قابل دستیابی است. مانند واژۀ واژگان متداول و امروزین به جای واژه

و مانند آن. نوسازی معنا با بازسازی میراث با نگاهی « مشروعیت»به جای « مقبولیت»، «دین»به جای »
سازی اشیاء یا واقعیت، به معنای دگرگونی شود. اما نوعصری و بر اساس شعور و دریافت انجام می

 (29: 2312وضعیت فرهنگی و اولویت دادن به معامالت نسبت به عبادات است. )امین العالم،
در طرح حنفی، اجتهاد به عنوان ابزار اصلی نوسازی در اندیشه و میراث دینی جایگاه خاصی دارد. 

گیری از روش اجتهاد، سالم را به دلیل بهرهاجتهاد، اصلی از مصادر تشریع و روح تجدد است. وی ا
شمارد، چرا که به این فرع )اجتهاد(، مشروعیِت اصل را بخشیده است. او، ترین دین مدرن میبزرگ

اجتهاد را بر مدرنیسم ترجیح داده و معتقد است نوگرایی مطرح شده در اسالم از داخل و بر اساس 
( از دیدگاه حنفی، اجتهاد روشی 262: 2362حنفی،مصالح متغیر و اصل تشریع بنا شده است. )

منحصر به فقه نیست، بلکه در اصول دین و در انتخاب نظریات مطابق با نیازهای زمان نیز کاربرد دارد. 
( این برداشت گسترده از اجتهاد است که آن را به عنوان ابزاری کارآمد در خدمت 20: 2326)حنفی، 

 دهد.ین و میراث دینی قرار مینوسازی مد نظر در تمام ابعاد د
 

 ب. طرح تمدنی حنفی و اجزای آن
تصویری کلی از طرح خود ارائه نموده و آن را « شناسی چیست؟علم غرب»حنفی در مقدمۀ کتاب 

. موضع ما 3. موضع ما نسبت به غرب 2 یراث. موضع ما نسبت به م2داند:شامل سه جبهه اصلی می
( این طرح از یک مقدمه و ورودی عام تشکیل یافته که در کتاب 23: 2023نسبت به واقعیت. )حنفی، 

ها و خطوط کلی طرح بیان شده است. پس از آن، سه محور آمده و در آن اندیشه« الُتراِث و الَتجدید»
اصلی وجود دارد: اول، نقد میراث اسالمی و بویژه علم کالم و اصول دین و تالش برای اصالح و 

و « دیگری»تناسب با نیازها و شبهات عصر جدید؛ دوم، نقد میراث غربی یا تمدن نوسازی این دو علم م
گانه طرح های سه( در ادامه به تبیین مختصر بخش29: 2312سوم، تفسیر واقعیت حاضر. )امین العالم، 

 و ارتباط آنها با یکدیگر خواهیم پرداخت.
 موضع ما نسبت به میراث قدیم .0

رود که بیشتر آثار وی را به خود نفی، بخش نخست آن به شمار میترین بخش از طرح فکری حمهم
آغاز و با شش اثر « ِمَن الَعقیَده إلی الثوَره»اختصاص داده است. تبیین نظری جبهۀ نخست، با کتاب 
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دار بازسازی بخشی از میراث علمی است. در این دیگر تکمیل گردید. هر کدام از این آثار، عهده
نقلی چهارگانه، علوم نقلی پنج گانه، علوم عقلِی محض، -وم قدیم، شامل: علوم عقلِی بازسازی، بنیان عل

ها گیرد. این مجموعه علومی است که حلقهریاضیات، طبیعیات و علوم انسانی مورد تجدید نظر قرار می
های علمی، دهند که پیرامون یک مرکز، یعنی وحی شکل گرفته است. حلقهو سهامی را تشکیل می

( هدف وی، تبدیل و تحول علوم 23-9: 2023دهند. )حنفی، ها را تشکیل میها، روشیات و سهمنظر
 (36: 2369سنتی به علوم انسانی معاصری است که در برآوردن نیازهای عصر سهیم است. )حنفی،

ایط از نظر حنفی آیندۀ اندیشۀ اسالمی در گرو بازسازی ساختمان میراث قدیم و رشد علوم آن بر طبق شر
و مقتضیات عصر حاضر است. در میان علوم اسالمی، تمرکز وی بر چهار حوزۀ کالم، فلسفه، اصول فقه 

« تمدن»و عرفان )تصوف( است. اومعتقد است باید این علوم را به علم واحدی تبدیل کنیم تا مترادف 
ین روست که خود را تا باشد. از دیدگاه وی، حتی وحی نیز گرایش به دگرگونی و نوسازی جهان دارد، از ا

 (29: 2312بخشد. )امین العالم، سطح تمدن، تحول می
رود، که یک دوره پنج جلدی خوانش جدید از میراث اسالمی به شمار می« از عقیده تا انقالب»کتاب 

در صدد است با زمینی کردن این میراث، به وجوه امروزین و انقالبی آن بپردازد و از این طریق توحید را 
عمل انقالبی و نه صرفًا مباحث نظری متافیزیکی و انتزاعی پیاده کند. در بازسازی مورد نظر حنفی،  در

کالم قدیم که بر مبنای ذات، صفات و افعال خداوند استوار بود، به کالم جدید بر مبنای، آزادی، 
هجوم بر  وظیفۀ علم کالم دفاع از تمدن و (32: 2369شود. )حنفی،سرزمین و پیشرفت متحول می

ها گذشته و به سرزمین، مردم و ثروتها سرایت افکار وارداتی است و امروزه این تهاجم از مرز اندیشه
دار نمودن توان با ایجاد دگرگونی در دانش کالم، از آن برای دفاع از تمدن و ریشهنموده است. بنابراین می

دفاع از سرزمین، مردم و ملتها خواهد طلب بهره گرفت، و این، مقدمۀ های جنگآن و یورش بر تمدن
تبدیل شود که مبانی نظری سلوک فردی و اجتماعی  ( علم کالم باید به دانشی230: 2313بود. )حنفی،

 (63-79: 2911ما را در این مرحلۀ تاریخی بنیان گذارد. )حنفی،
سفه، ظرفیت جهانی حنفی در فرایند نوسازی خود، جایگاهی ویژه برای فلسفه قائل است. از نظر او فل

اندیشیدن و ایجاد ارتباط با جهان را دارد. درگذشته، فلسفۀ اسالمی با آمیختن با دانش کالم، کالم فلسفی 
را پدید آورد و موجب پیشرفت آن گردید. این توسعه به دلیل ارتباطی بود که فلسفۀ اسالمی با مکاتب 

ین کار، وامدار دیگران شد، اما در تحول علم کالم و فلسفی خارج از دنیای اسالم برقرار نمود. اگرچه با ا
گیری از ( فیلسوفان مسلمان با بهره273: 2316نوع باور مسلمانان نقش جدی ایفا کرد. )وصفی،
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دینی، فلسفۀ اسالمی را در قالب زبان و ادبیات جهانی مطرح نمودند تا راه را محتوای سنت و زبان برون
ای بین داخل و خارج در این دستگاه باز نمایند و در عمل نیز پیوند اندیشهبرای گفتگو با غیر مسلمانان 

فلسفی رخ داد. امروزه نیز همان الفاظ وام گرفته از سنت پیشین یونانی در ادبیات فلسفی ما به کار 
 گیری از الفاظ امروز فلسفۀ غرب است و اگر چنین اتفاقیرود. فلسفۀ اسالمی معاصر نیز نیازمند واممی

 (22: 2311رخ دهد، پیوندی دیگر بین فلسفۀ غرب و فلسفۀ اسالمی پدید خواهد آمد. )حنفی، 
ای که سیر حنفی در مورد علم اصول فقه معتقد به بازنگری در اولویت اصول چهارگانه است به گونه

ان صعودی به خود گیرد، نه نزولی؛ بدین ترتیب که نخست اجتهاد، سپس اجماع، آنگاه سنت و درپای
پردازی مستقیم و پایان آن متن سنت و کتاب باشد تا کتاب قرار گیرد. آغاز این علم باید واقعیت و نظریه

های اجتماعی شناخته شود. همچنین، ساختار فقه نیز باید بر مبنای جامعه و مقتضیات زمان علل پدیده
ت و فقه جدید نیازمند شود. امروز دیگر نیازی به بسیاری از مباحث فقهی پیشین نیسبازسازی 

تواند نیازهای مستحدثه را پاسخگو بخشی معامالت بر مبنای عبادات است. علم اصول فقه میاولویت
باشد؛ زیرا اجتهاد از مبانی تشریع است. این علم، قواعدی دارد که برگرفته از روح شریعت و عقالنیت 

ِه َحَسٌن، الَضرَر و الِضراَر فی ااِلسالم، الَضرورات ُتبیُح است؛ مانند َما َرآُه اْلُمْسِلُموَن َحَسًنا َفُهَو عِ  ْنَد اللَّ
( که به آن ظرفیت پاسخگویی با 263: 2316)وصفی،  یرهالَمحظورات، عدم َجواز تکلیِف ما الُیطاق و غ

 بخشد.نیازهای زمان را می
مانند صبر، خوف، خشیت، از نظر حنفی، عرفان نیز به ساختار جدید و تغییر در مقامات و حاالت منفی 

توکل، رضا و فنا و تحول آن به ارزشهای مثبت مانند انقالب، غضب، تمرد، رفض، اعتراض، شجاعت، 
( در علوم قرآنی، 37: 2369اقدام، مقاومت، درگیری و جنگ به منظور حفظ خویش نیاز دارد. )حنفی، 

ن ارتباط آن با واقعیت در مقام پرسش و پردازی دوباره و بیان ویژگیهای مهم وحی و میزانیاز به نظریه
دهد. بحث ناسخ و منسوخ، یعنی پیشرفت زمان پرسد و وحی پاسخ میپاسخ است؛ چرا که واقعیت می

در قانونگذاری هم نیازمند بازنگری است. علم تفسیر باید از حالت طولی به صورت عرضی، یعنی 
قد سند به نقد متن متحول و منتقل شود. دانش تفسیر موضوعی تغییر شکل داده و علم حدیث باید از ن

)ص( به تمرکز بر سخنان آن حضرت تحول یابد تا در  یامبرسیره نیز باید از تمرکز بر احوال شخص پ
های دامنۀ نوسازی حنفی، سایر حوزه (37: 2369رفتار اجتماعی قهرمان پرستی را از بین ببریم. )حنفی،

سان، بخش اصلی میراث را مورد گیرد و بدینرا نیز در بر میدانشی مانند علوم انسانی و تجربی 
 دهد.بازخوانی قرار می
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 موضع ما نسبت به غرب .9
 ینجبهۀ دوم از پروژۀ حنفی، به شناخت تمدن غرب با هدف چگونگی مواجهه با آن اختصاص دارد. ا

غراب، و فی الِفکر الغربِی ُمقدمٌه فی ِعلِم االستغراب، ماذا َیعنی ِعلُم ااِلست»بخش اغلب در کتابهای 
« شناسیعلم غرب» یسمورد بررسی قرار گرفته است. دغدغۀ اصلی حنفی در این بخش تأس« الُمعاِصر

است که پس از رنسانس و با اهداف استعماری در غرب مدرن پدید آمد. « شناسیشرق»در مقابل 
فاعل »شد تا زمانی که  شناسی با هدف استعمارزدایی شکل گرفت و این هدف محقق نخواهدغرب

شده تبدیل شود. آنگاه، موضوع مطالعه در و نگرنده به نگریسته 2«موضوع شناخت»به 1«شناسا
شناسی به موضوع گر در شرقشناسی و به تبع آن، سوژه مطالعهگر در غربشناسی به سوژه مطالعهشرق

ک خیزش فرهنگی آن است که شناسی به عنوان یشناسی تبدیل خواهد شد. هدف غربمطالعه در غرب
ها به پویایی فرهنگی تغییر دهد. وضعیت جوامع در حال توسعه را از منتقل کننده صرف دانش

( وظیفۀ علم غرب شناسی پایان دادن به افسانه فرهنگ جهانی است که غرب 21-27: 2393)حنفی،
 (36: 2319داند. )الحلو، خود را نماینده آن می

جریان اصالح دینی سید  یعنیشاخه اصلی تجددگرایی در جهان عرب؛  حنفی معتقد است، در سه
ش( و جانشینانش،  2222 -2269م/  2163–2132) یجمال و مکتب او، تفکر لیبرالی طهطاو

ش( و دوستانش، غرب به عنوان الگوی  2292-2232م/ 2920-2123) یلگرایی سکوالِر شبلی شمعلم
نه در ماهیتشان، بلکه در شدت و ضعف گرایش به غرب است.  رود و تفاوت آنهانوگرایی به شمار می

های غربزدگي در جهان اسالم عبارتند از: لحاظ ترین پایه( به نظر وی، مهم203-202: 2332)نجدی،
نمودن غرب به عنوان الگو و یگانه راه هرگونه پیشرفت؛ غرب را آموزگار جاودانه و خود را شاگرد 

ن منبع و مرجع علم و معرفت و احساس کمبود در برابر تمدن غربي. در پنداشتن؛ تلقی غرب به عنوا
« مبدع معلم»با « نافع متعلم»)تمدن غرب(، حکم رابطۀ « غیر»با « خود»وضع کنونی تمدن اسالمی، 

را دارد و بر مبنای روابط همطراز و متقابل نیست و غرب شناسی در صدد است آن را بازبینی و اصالح 
بود که در شرایط  ( از نظر حنفی، فرهنگ غربی زاییده اندیشه محض بومی31: 2369نماید. )حنفی، 

گرایی رها شویم، چرا که معینی از تاریخ غرب سر برآورد و هیچ ویژگی جهانی نداشت. ما باید از غرب
تحقق تمدن  ی( برا22: 2313فرهنگ با شکوه خود را داریم و نیازی به فرهنگ غربی نداریم. )حنفی،

                                                                 
1 .Object 
2. Subject 
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اگیر خویش راهی جز رهایی از هیمنه تمدن غرب )دیگری( نداریم. تا زمانی که غرب در دل هر کدام فر
از ما به عنوان منبع و مرجع معرفت جای گرفته و هر چیزی باید به آن ارجاع داده شود، همچنان ناتوان و 

فق، اما با الگوگیری و تقلید گیری از تمدن غرب موانابالغ و نیازمند قیم باقی خواهیم ماند. حنفی با بهره
توانیم به سوی پیشرفت و تمدن برویم، بدون آنکه از غرب پیروی از آن مخالف است. از نظر او ما می

ای که ما معلم غرب بودیم، دویست سال است که ناقل علوم غرب گوید پس از دورهکنیم. وی می
رون رفت از این وضعیت این است که از این ایم و اکنون این غرب است که معلم ما شده است. راه بشده

تقلید دست برداشته و به نقد علمی و دقیق اندیشۀ غربی به موازات نقد مواریث کهن بپردازیم. )حنفی، 
و « کاستن و تنزل غرب»به رویکرد « راهی برای نوگرایی»( رویکرد ما به غرب باید از 2312:263-262

ها تغییر یابد؛ در این صورت نوگرایی به تناسب ویژگیهای ملتمحدود کردن آن به جایگاه واقعی خود 
 (09: 2992حنفی، رقم خواهد خورد. )

در بین مکاتب فکری غربی، حنفی مدافع ناسیونالیسم، سیوسیالیسم و دموکراسی است. وی بین اسالم و 
رد و حتی اسالم را (؛ نگاه مثبتی به سوسیالیسم دا291: 1، ج 2919)حنفی، یندبگرایی تضادی نمیملی

دانسته و هدف  )ص( را رهبر نخستین دولت سوسیالیست یامبردین سوسیالیستی و زکات را اساس آن و پ
( وی شعار سه گانۀ چپ 232: 3، ج 2919داند. )حنفی،مشترک اسالم و سیوسیالیسم را عدل می

عقل، حریت، انسان و کند. او اسالم را دین معرفی می« آزادی، سیوسیالیسم و وحدت»اسالمی را 
دموکراسی دانسته و بین اسالم و دموکراسی جمع نموده و معتقد است و جوامع اسالمی معاصر از بحران 

( اما حنفی با سکوالریسم مخالف است و 63-2319:76برند. )ظریفیان و تقوی،دموکراسی رنج می
فت از مشکالت جهان اسالم این جریان را که برخواسته از تاریخ و فرهنگ غرب است، برای برون ر

داند و ( وی سکوالریسم را از علل پیشرفت غرب می223-227: 1، ج 2919داند. )حنفی، مناسب نمی
توانست موجب پیشرفت در جوامع معتقد است در صورتی که تاریخ و فرهنگ ما و غرب یکی بود، می

یست ما از تجربه سکوالریسم اسالمی شود؛ در حالیکه بین ما و غرب تفاوت بسیار است و نیازی ن
غربی استفاده کنیم. سکوالریسم تنها روش نوگرایی نیست، بلکه یکی از اشکال سلطۀ غرب بر فرهنگ 

 (79-2319:71ملتهاست. ))ظریفیان و تقوی،
 موضع ما نسبت به واقعیت معاصر .9

قصود وی از گیری در برابر آن اختصاص دارد. مجبهۀ سوم از طرح حنفی به بررسی واقعیت و موضع
واقعیت، الزامات زیستی عصر حاضر و مفاهیم نوپدیدی است که مسلمان معاصر باید نسبت خود را با 
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« فی ِفکرنا الُمعاِصر، الواقُع العَربی الراِهن وِحصاُر الَزَمن»آنها مشخص کند. این بخش در آثاری مانند 
 مورد بررسی قرار گرفته است.

بریم. مهمل گذاردن این کار ما با واقعیتی است که در آن به سر می از نظر حنفی، در جبهه سوم سر و
حل برای مسائلی گرایانه و انقطاع اندیشه از واقعیت خواهد انجامید. یافتن راهُبعد، به رفتاری آرمان

همچون؛ توسعه و آبادانی، مبارزه با فقر، رابطه فقر و غنا، اختالف طبقاتي، توزیع مناسب ثروت، برقراری 
عدالت اجتماعی، الگوی مناسب رفتار سیاسی در عرصه داخل و بین الملل، مبارزه با ظلم و استبداد و 
دیکتاتوری، اختالفات سیاسی، مذهبی و قومی، و مسائلی از این دست دغدغه وی در این بخش است. 

ظام سیاسی کند. بر این اساس، معتقد است ناو پاسخ این مسائل را از خالل سنت و میراث جستجو می
اسالم، یک نظام مدنی و مبتنی بر رأی مردم و پیمان میان امام و امت و پاسخگویی امام در برابر امت 
است. نظام اقتصادی اسالم بر پایه مالکیت عمومی و تولید استوار بوده و نظام اجتماعی آن برپایه ارتباط 

ای و تبلیغاتی اسالم مبتنی بر لعمل رسانهگیرد. دستورافرق و اقوام با یکدیگر و عدل و مساوات شکل می
کید بر نظارت مردم است. منفعت و مصلحت عمومی در اجرای قانون، یک اصل بوده  آزادی اندیشه و تأ

کند و با مخالف و نقض کننده ها را محدود میو همگان در برابر قانون مسئولیت دارند. قانون، دولت
 (.23-21: 2311شود. )حنفی،قانون برخورد می

 
 رابطۀ اجزای سه گانه با یکدیگر

از دو جبهۀ دیگر است، زیرا عمق بیشتری در  ترهای سه گانۀ طرح، جبهۀ نخست، بزرگدر میان بخش
گاهی قومی و تاریخ  2033تاریخ داشته و عمری به درازای  سال دارد. این جبهه، حضور بیشتری در آ

ای به مرحلۀ دیگر است. اجزای جبهۀ دوم در ل از مرحلهفرهنگی ما دارد. بیشتر اجزای این جبهه، انتقا
گاهی اروپایی، بیش کوچکترین حجم ممکن جای داده شده، به گونه ای که تمرکز بر اصل موضوع یعنی آ

از مراحل تاریخی آن است. و اما اجزای جبهۀ سوم، به صورت بازگشتی از اکنون به گذشته آغاز شده 
 (22-23: 2023دارد. )حنفی، ان چیزی است که از گذشته پرده برمیاست. بر این اساس، اکنون، هم

کند که بین من و دیگری وجود دارد. جبهۀ نخست، ما را هر یک از محورهای سه گانه، جدالی را بیان می
کند؛ جبهۀ دوم در تاریخ گذشته و میراث فرهنگیمان قرار داده، نسبتمان را با میراث گذشته مشخص می

دهد و نسبت ما با تمدن غرب بررسی واجهۀ با دیگری، یعنی فرهنگ غربی معاصر قرار میخود را در م
دهد. کند و جبهۀ سوم، ما را در دل واقعیت زنده و اکنون و اقتضائات، تهدیدها و چالشهای آن قرار میمی
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داخته است. دو هر کدام از این سه حوزه، تبیین نظری خاص خود را دارد که وی در آثار گوناگون به آن پر
های سه گانه را جبهۀ نخست، تمدنی هستند؛ در حالی که جبهۀ سوم واقعیت اکنون ماست. این جبهه

 توان سه ضلع یک مثلث دانست که خود )أنا( در وسط آن قرار دارد:می
 

 بیمیراث قدیم میراث غر                                                                       
 
 
 

 واقعیت کنونی
جبهه نخست با میراث گذشته و جبهه دوم با فرهنگ وارداتی در تعامل است و هر دوی آنها در واقعیتی 

آمیزند. در هر موقعیت تمدنی، سه دسته از عوامل دست به دست هم کنیم درهم میکه در آن زندگی می
ای که آن دو را در هم ذوب ارداتی و بوتهدهند تا ابداع و نوآوری پدید آید: میراث گذشته، فرهنگ ومی
ای است که ما را گیرد: جبهه نخست، نشانگر گذشتهها، سه بعد زمان را نیز دربر میکند. این جبههمی

نگریم و جبهه سوم، اکنونی است ای است که به آن میکشاند؛ جبهه دوم، نشانگر آیندهبه سوی خود می
گردد: نقل و ابداع، زمان )گذشته گانه، به دو جبهه بازمیهای سهجبهه کنیم. در واقعکه در آن زندگی می

و واقعیت، تمدن و تاریخ. دو جبهه نخست، یعنی میراث کهن و میراث  یشهو آینده( و مکان )اکنون(، اند
گردند و به این غربی، به رغم اختالفی که از حیث منبع فرهنگی دارند، هر دو میراثند و به نقل باز می

اند؛ چنانکه در جریان سلفی معاصر روند که نقل را اساس عقل قرار دادهعنا، حرکتی سلفی به شمار میم
ها، غیبت شود. چالش فراروی هر دوی آن جبههو رویکردهای سکوالر و متجدد این وضعیت دیده می

که این دو  شودرود. چنین تصور میطرف دیگر، یعنی واقعیت حاضر است که اساس ابداع به شمار می
کنند؛ در حالی که اساسًا آن جبهه در مقابل هم قرار دارند و در مورد واقعیتی که غایب است رقابت می

دو در یک طرفند و در مقابل واقعیت غایب قرار دارند. غیاب طرف حقیقی باعث ایجاد یک طرف خیالی 
 (22: 2023گردد. )حنفی، شده، در نتیجه موجب تعارض میان برداراِن دشمن می

کوبند و هاون میمراد حنفی از سخن فوق آن است که هر دو جریان سلفی و غرب گرا، به نوعی آب در
حاصل شده و هدف اصلی که حل مسائل اکنون جهان اسالم است را به بوته فراموشی گرفتار نزاعی بی

های سه گانه فوق و اند. حل بحران انحطاط و عقب ماندگی جهان اسالم در گروه توجه به جبههسپرده

 خود
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های کنونی است، در حالی که جریانهای مذکور یا گرفتار ارتباط نظام مند میان آنها با تمرکز بر واقعیت
 اند.)غرب( شده و هر دو از واقعیت غافل مانده یگریگذشته گرایی افراطی، یا دنباله رو د

مسلمان معاصر( است که باید با تعیین گانه، خود )انسان عامل و حلقه ارتباط و اتصال میان اضالع سه
مند میان آنها، از رهگذر نوسازی میراث موضع خویش در برابر سه جبهه مذکور و برقراری ارتباط نظام

 اسالمی بر اساس واقعیات کنونی جوامع اسالمی، راهی برای حل مسئلۀ انحطاط بیابد.
 

 ج. نوسازی میراث و احیاء تمدن اسالمی
است. اساس این « نوسازی میراث»شد، مرکز ثقل و هستۀ مرکزی طرح تمدنی حنفی بنابر آنچه گفته 

نظریه مبتنی بر این است که میراث ما با همۀ غنایی که دارد متعلق به گذشته بوده و پاسخگوی نیازهای 
می تواند مسائل و بحرانهای کنونی ما را حل کند. راه ایجاد تغییر در جوامع اسالزمان حال نیست و نمی

و خروج آن از انحطاط تمدنی نوسازی این میراث است. بازسازی میراث نمایانگر عملیاتی تمدنی در 
بازشناسی تاریخ است که نیازی مبرم و خواست انقالبی در بینش معاصر ما و مسئله بازنمایی از هویت 

 (23: 2992است. )حنفی، 
. گروهی که همواره ندای بسندگی میراث 2اند:گذرحنفی در آثار خویش همواره دو گروه را از دم تیغ می

. کسانی که به میراث دینی با 2دانند؛ دهند و خود را از تمام دستاوردهای بشر بی نیاز میدینی سر می
( از نظر وی برای انطباق میراث 20: 2399دانند. )تمدن، نیاز میدیدۀ تحقیر نگریسته و خود را از آن بی

های آن، باید در آن تجدید نظر نمود. این سخن به معنای نادیده گرفتن تالشبا زمان و پاسخگو نمودن 
اند و در اجتهاد آنها هیچ نقصی وجود ندارد. نقص در خود قدما نیست و پیشینیان ما تالش الزم را کرده

ه ایم. ما باید بماست که پس از گذشت بیش از هزار سال از زمان آنها، هنوز در آن تجدید نظری نکرده
بنای مجدد میراث قدیم بازگردیم، اما نه با هدف احیای آن، بلکه با هدف تغییر واقعیت موجود. هدف از 

هایی است ها، حل مشکالت و از بین بردن علل عقب ماندگی و گشودن گرهنوسازی، پیشرفت واقعیت
ت توجه به ( هدف از چنین طرحی ضرور222: 2399شوند. )مختاری و دیگران، که مانع پیشرفت می

( مسئلۀ سنت و نوسازی، مسئله 262: 2362استمرار امور در حرکت تاریخی خود است. )حنفی، 
همگرایی در زمان و ارتباط گذشته با اکنون و ایجاد وحدت در تاریخ است. حنفی بر آن است که در 

پرش به نوزایي  تواند سکوهایخوانش دوباره میراث اسالمي باید میان ابعاد روشن و درخشان آن که مي
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باشد و ابعاد تاریک و ایستای آن که مانع بازاندیشي و نواندیشي است، تمایز نهاد و تنها بخش نخست را 
 برگرفت و بخش دیگر را وانهاد.

از نظرحنفی احیاء تمدن اسالمی با نوسازی و ابداع ممکن است و چنین نقشی از عهدۀ عالمان و 
مان نقشی که دانشمندان مسلمان در عصر شکوفایی تمدن اسالمی آید. آنان باید هاندیشمندان برمی

ایفا نمودند را بر دوش گیرند؛ زیرا ما چیزی کمتر از فالسفه، فقها و متکلمین قدیم نداریم. ما 
: 2362خانه هستیم و برما واجب است که به میراث خود در مرحلۀ جدید بیندیشیم. )حنفی، صاحب

های عصر حاضر به روی یکدیگر را زنده نماید انگیزۀ بازگشایی درهای تمدن تواند( ِکندِی امروز می262
تواند با جمع بین اندیشۀ الهی هگل و آید. فارابِی امروز میترتیب اصالحات جدید به وجود میو بدین

اندیشۀ مادی مارکس دوباره مدینۀ فاضله بنویسد، اما نه مدینۀ فیض و امام، بلکه مدینه قراردادهای 
تواند رسائل خود را از نو های قانونی و حقوق ملتها. اخوان الصفای جدید میجتماعی، سازمانا

تواند کتاب شفا را دوباره نوشته و علوم که علوم جدید را شامل شود. ابن سینای جدید میبنویسد، آنچنان
هگل را تشریح نموده و  تواندانسانی را به بخشهای سه گانۀ حکمت خود بیفزاید. ابن رشد این دوران، می

تواند نظریات جدید را کشف و با هضم تمدن غربی از آن عبور نموده و وارث فلسفۀ جدید اسالمی می
که دوران جدید در غرب به پایان رسیده و غرب رو به افول آن شود. حنفی بر این باور است که، در حالی

ی حرکت آن در قرن گذشته، با پیدایش رغم کنداست، دوران جدید در جهان اسالم آغاز شده و به
نهضتهای اسالمی در قرن جدید در حال گسترش است. آیندۀ اندیشه و تمدن اسالمی در گرو انتقال از 
مرحلۀ تقلید به مرحلۀ اجتهاد، ازمرحلۀ نقل از دیگران به نقد آنان و از نقل به ابداع و رهایی از قید و بند 

 (37: 2369ت. )حنفی، قدیم و رسیدن به فراخنای جدید اس
 

 د. نقد
نسبی، توجه به سه  یتطرح تمدنی حنفی دارای نقاط قوتی است که مهمترین آن دغدغه مندی، جامع

ضلع مهم در نوسازی تمدنی، تمرکز بر مسائل روز جهان اسالم و نگرش نقادانه به غرب است. وی، 
ها تنها جبهه داند که آن طرحین میهای عصر بیداری و نوزایی را در اتفاوت عمده طرح خود با طرح

گرفت، چنان که در رساله التوحید عبده؛ رسالۀ نیچریه و القضا و القدر نخست )میراث قدیم( را در برمی
بینیم؛ اما طرح میراث و نوسازی سیدجمال و تفسیرالمنار و االمامه او الخالفه العظمی رشیدرضا می

ع موجود را نیز در بر گرفته است. به عالوه، برخالف پیشگامان عالوه بر میراث قدیم، میراث غربی و وض
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اصالح که بیشتر بر روی نوسازی شریعت تمرکز داشتند، وی به بازسازی اصول دین و علم کالم نیز 
 پردازد.می

در نقد مدعای فوق باید گفت، اغلب اندیشمندان و روشنفکران معاصر مسلمان معاصر، بویژه افرادی 
ال، عبده و بسیاری دیگر، به انحاء گوناگون سه جبهه مذکور را مورد نظر داشته و مانند سید جم

اند. البته ممکن است این توجه، شدت و ضعف داشته یا هر دیدگاههای خود را بر آن اساس ارائه نموده
کید و تمرکز بیشتری نموده باشد، اما اینکه به طور کلی دو جبهۀ دیگر را  فرد و جریانی بر یک بخش تأ

. شاید بتوان گفت وجه تمایز اصلی حنفی با دیگران، در طرح نادیده گرفته باشند، سخن نادرستی است
مند این سه جبهه در قالب یک پروژۀ فکری مشخص با تمرکز بر نوسازی میراث علمی مسلمانان نظام

 است.
غربی را الگوی خود قرار تفاوت دیگر طرح حنفی با دیگران، از نظر خود وی آن است که این طرح، شیوه 

نداده تا براساس آن به خوانش میراث قدیم بپردازد و از این جهت با طرح مارکسیسم عربي عبدالله 
الجابری، اگزیستانسیالیسم عربي عبدالرحمن ش(، ساختارگرایی عربي عابد 2322م/ 2933) یالعرو

ش( و دیگران متفاوت  2362-2213م/  2993-2932گرایی عربي زکی نجیب محمود )بدوی، واقع
ها، روش بازسازی و نواندیشی برگرفته از خارج است و متفکر، شیوه است. از نظر وی در تمام این طرح

یا مکتبی از اندیشه غرب را بنا به سلیقه خود الگو قرار داده و سپس میراث را با توجه به این معیار جدید 
ح در آن است که مبتنی بر بازسازی و بازخوانی از درون و کند. اما تمایز این طربازسازی و بازخوانی می

 قرائت میراث از خالل خود میراث، بدون احساس نقص در برابر غرب است.
پذیری از مکاتب فکری غربی در این ادعای حنفی نیز جای نقد وجود دارد، زیرا خود وی نیز با تأثیر

ی نظری خود وامدار مکاتبی چون پدیدارشناسی طرح نوسازی خود را استوار نموده است. حنفی در مبان
شناسی گرایی و اومانیسم است. دینگرایی، پراگماتیسم، تجربههوسرل، مارکسیسم، سوسیالیسم، نسبی

های او از اصول بنیادین او نیز متأثر از این مکاتب فکری بویژه پدیدارشناسی هوسرل و بسیاری از تحلیل
گراست که به بازسازی رادیکال شناسی چپاست. در واقع او پدیداراسالم ناشی از این مکاتب فکری 

پردازد. قرائت سکوالر، تفسیر پدیدارشناسانه از دین، قرائت اومانیستی از توحید، نگرش تاریخی دین می
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گرایی و کثرت گرایی به دین و میراث دینی، عصری دانستن میراث، نفی حقیقت مطلق و تن دادن به نسبی
 .1قدهایی است که به دیدگاههای حنفی وارد استاز جمله ن

نقد دیگر راجع به نگرش حنفی به میراث است. تعریفی که وی از میراث ارائه داده و ویژگیهایی که برای 
، قومی و ملی بودن، شامل میراث دینی هم یشمارد، همچون تاریخی، متغیر، انسانمیراث بر می

یخی، انسانی، قومی و متغیر خواهد بود. چنین نگرشی به دین شود. در نتیجه میراث دینی نیز تارمی
موجب شده، ثباتی برای دین و میراث دینی قائل نباشد و حتی اصل دین را یک فرض عقالنی بداند که 

قرآن را  ی( بر این اساس، حنف239جز از خالل تفسیرهای تاریخی مفسران وجودی ندارد. )آقاجانی، 
ترین علم از میان علوم تر، و فقه را تاریخی، حدیث، تفسیر و سیره را تاریخیتاریخی دانسته و به ترتیب

باشد که حنفی گرایی میگرایی و کثرت( پیامد نگرش فوق، نسبی03، ص 2313داند. )حنفی،نقلی می
( به عالوه، وی میراث اسالمی را منحصر در میراث 97: 2323به هر دو ملتزم است. )قریشی نسب، 

ند. درست است که گرایش سنی رایج و غالب بوده، اما این امر غفلت از گرایشهای مؤثر دیگر بیسنی می
( بویژه نادیده انگاشتن میراث غنی 2312:23کند. )امین العالم،مانند شیعه و متصوفه را توجیه نمی

 رود.علمی شیعه نقد جدی به طرح حنفی و کاستی مهمی در این طرح به شمار می
است که حنفی معتقد است نوسازی میراث با هدف پاسخگویی به مسائل و پرسشهای نقد دیگر آن 

معاصر است، اما وی به جای بازسازی میراث قدیم با پاسخگویی به پرسشهای فعلی عصر ما، 
های معاصر کوشد تا به آن پرسشها، پاسخکند و میهای میراث گذشته را به همان شکل زنده میپرسش

 (2312:22کند. )امین العالم،های سلفی را تکرار میخی موارد پاسخبدهد و حتی در بر
نقدهای فروانی نیز در مورد روش نوسازی حنفی وجود دارد. نوسازی شالوده شکنانه از اصول اساسی و 
اعتقادی دین مانند توحید، وارونه سازی اصول چهارگانه فقه و تقدم اجماع و اجتهاد بر کتاب و سنت، 

ت از مفاهیم عرفانی و تمایز نهادن میان شخصیت، سیره و سخن پیامبر از جمله این برداشت نادرس
 رود.نقدها به شمار می

سازی مندنکته دیگر ناظر به رویکرد و هدف نوسازی حنفی است که کاربردی سازی و به بیان دیگر فایده
ده و امروز کارآمدی ندارد و باشد. او درصدد است میراث علمی که به نظر وی مربوط به گذشته بوآن می

یا علومی که جنبۀ نظری و انتزاعی بر آن غلبه دارد را تبدیل به علومی کاربردی نماید. برای تحقق این 

                                                                 
؛ و مهدی 56، شماره ذهن، «المی و انسانیبررسی انتقادی رویکرد حسن حنفی در علوم اس». برای نمونه نک: نصرالله آقاجانی،  1

 نژاد، پیشین.
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دهد. اما هدف، با پیروی از تجربۀ تمدن جدید غرب، انسانی سازی علوم را در دستور کار خود قرار می
سازی میراث و علوم اسالمی پیامدهای ت اینکه انسانیآید: نخسدر این مسیر دو مشکل اساسی پدید می

فراوانی در پی داشته و موجب گردیده در بسیاری از موارد، حنفی قرائتی اومانیستی از دین و میراث دینی 
ارائه نموده و به صبغۀ الهی آن آسیب رساند. فرجام این راه به دینی اومانیستی خواهد انجامید. دوم آنکه، 

رود، اما بهای میراث نیز اگرچه مانند انسانی سازی آن، در ظاهر هدفی نیک به شمار می کاربردی سازی
سازی سنگینی نیز به دنبال داشته و موجب گردیده است که گاه خلوص دین و میراث دینی فدای توانمند

 آن گردد.
که الگوی آنها غرب دهد نکتۀ آخر اینکه، حنفی سید جمال را نیز در کنار افراد و جریانهایی قرار می

داند که پیشگام آن سید جمال است. صرف است، از سوی دیگرخود را ادامه دهندۀ جریان اصالح می
نظر از اینکه قرار دادن سید جمال در کنار دو جریان لیبرالی و سکوالر محل نقد است، در این دو سخن 

ید بپیذیرد که الگوی خود وی نیز تناقض فوق وجود دارد و نتیجه جمع میان آن، این است که حنفی با
رود. به رغم مخالفت حنفی با غربگرایی و هرگونه وابستگی فرهنگی به آن و اعتقاد به غرب به شمار می

برهم زدن رابطۀ معلم و متعلمی بین ما و غرب، در مواردی بر ضرورت وام گیری مجدد از الفاظ و 
توان نهاد، این است که آیا این وام یش روی حنفی میکند. پرسشی که در اینجا پمفاهیم غربی تأکید می

گیری به نوعی استمرار همان رابطۀ پیشین نیست و تا چه زمانی قرار است ادامه یابد تا ما به ابداع برسیم و 
 گردد؟گیری میسر میآیا اساسًا نوآوری تمدنی با استقراض و وام

 
 گیرینتیجه

تواند از آن برخوردار باشد و حسن است که یک اندیشمند می دارابودن اندیشه و تفکر تمدنی مزیتی
حنفی از جمله کسانی است که دارای اندیشۀ و طرح تمدنی بود و دغدغۀ انحطاط و عقب ماندگی 

مند بین سه جوامع اسالمی را در سر داشت. او در پروژۀ فکری خود درصدد برآمد با ایجاد ارتباط نظام
اضر و تمدن غرب طرحی نو دراندازد. بر این اساس، با توجه به مسائل عنصر میراث اسالمی، زمان ح

شکنانه کنونی جوامع اسالمی و با بهره گیری از دستاوردهای علمی تمدن غرب، به نوسازی شالوده
کند و با نگاه میراث پرداخته و از رهگذر آن در پی نوسازی تمدن اسالمی است. حنفی از اکنون آغاز می

کند پاسخ مسائل کنونی را از خالل میراث گذشته دریافت گردد و تالش میگذشته باز می به آینده، به
« نوسازی»کند. اما از آنجا که میراث مربوط به گذشته است، نیازمند خوانشی جدید و به تعبیر حنفی 
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مانند  است؛ نوسازی که دامنۀ آن بسیار گسترده بوده و همۀ میراث، حتی میراث اعتقادی و اصول اساسی
 گیرد.توحید را نیز دربر می

دغدغۀ اصلی حنفی، قرائتی انسانی و این جهانی از میراث، بویژه علوم اسالمی است و تالش او در این 
سازی طرح معطوف به انسانی سازی علوم اسالمی است. هدف اصلی از این نوع قرائت، این جهانی

وزی است، به همین دلیل به بازخوانی و بازسازی میراث و کاربردی نمودن آن برای انسان مسلمان امر
 هایی را نیز به دنبال دارد.که آسیب ییازد؛ قرائترادیکال میراث دست می

در دورۀ معاصر اندیشمندان بسیاری به مسئلۀ انحطاط تمدنی جهان اسالم پرداخته و طرح و دیدگاههای 
رچه در اصل موضوع یعنی نوسازی میراث گوناگونی نیز در این زمینه ارائه شده است. طرح حنفی اگ

کید نموده اند؛ اما نقطۀ تمایز این نوآوری خاصی ندارد و بسیاری دیگر از متفکران مسلمان نیز بر آن تأ
های مختلف میراث علمی از کالم تا علوم انسانی است. وی در این طرح در جامعیت آن و توجه به حوزه

کند خوانشی دهد و تالش میمی را مورد بازخوانی و بازسازی قرار میکالن پروژه، تقریبًا تمام علوم اسال
ای از مشکالت کنونی ای که پاسخگوی مسائل زمان بوده و گرهمعاصرانه از میراث ارائه دهد به گونه

های معاصر جهان جهان اسالم گشوده و آالم کنونی مسلمانان را دوا نماید. تأکید حنفی بر واقعیت
رود که دادن آن به عنوان مبنای نوسازی میراث، از نقاط قوت طرح فکری او به شمار میاسالم و قرار 

تری به خود تر و کاربردیشود اندیشه او صرفًا در وادی نظر و انتزاع باقی نموده و صبغه عینیموجب می
 گیرد.

م قرن از حیات به رغم نقاط قوت این طرح و تالش گسترده و درخور تحسینی که حنفی در طول حدود نی
علمی خود صرف آن نموده، اما از زوایای گوناگونی نیز قابل نقد است که به برخی از آنها در این نوشتار 

طلبد. تری میتوان مطرح نمود که مجال گستردهو آثار دیگر اشاره گردید و نقدهای بسیار دیگری نیز می
اهی جز رهایی از تقلید و هیمنۀ غرب حنفی به درستی معتقد است ما برای برپایی تمدن جدید، ر

توان با روشهای غربی که مبتنی نداریم، اما پرسش مهمی که پیش روی او قرار دارد این است که آیا می
بر مکاتب فکری، معرفتی خاصی است که بنیان تمدن جدید غرب بر آن استوار است، به بازسازی 

رسد به سادگی بتوان این پرسش ند؟ به نظر نمیمیراث اسالمی پرداخت و از آسیبهای آن در امان ما
پذیری است. ابداع و نوسازی تمدنی آسیبپاسخ مثبتی داد. نقدهای متعدد وارده بر حنفی نیز مؤید این 

زمانی محقق خواهد شد که به ابداع در علوم و روشها نائل شد و آنگاه برآیند آن تمدنی بومی و رها از 
البته این سخن به معنای بهره گیری از دستاوردهای علمی دیگر تمدنها، از هرگونه تقلیدی خواهد بود. 
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جمله تمدن غرب نیست؛ بلکه سخن در ماهیت ابداع و تقلید و مرز این دو از یکدیگر و رسیدن به 
 مرحلۀ ابداع است.

  

 کتابنامه
، «اسالم و میـراث اسـالمی نقد و بررسی رویکرد تاریخی و تمدنی حسن حنفی به(. »2311، نصرالله )نیجاآقا

 .231-232 صص، 0، ش 23س فصلنامه تاریخ اسالم، 
اث میرزی سازبادر حسن حنفی د یکرروعصریت: نقد ل چنگادر سالمی اث ا(. »میر2319، نصــرالله )نیجـاآقا

 .93-73ص ص ،3، ش 23س ، معرفت کالمی، سالمی«ا
شناسی غربی؛ نگاهی به طرح تمـدنی حسـن شرق شناسی در برابرفرهنگ غرب(. »2312امین العالم، محمود )

 .22-26 ، صص20ش ، چشم انداز ارتباطات فرهنگی، «حنفی
، آینـه «نواندیشان دینی جهـان عـرب؛ حسـن حنفـی و نوسـازی میـراث اسـالمی(. »2399تمدن، حمید رضا )

 .33-29ص صخرداد و تیر، ، 2، ش 32س پژوهش، 
ماذایعنی علم »ب شناسی چیست؟ ارزیابی انتقادی و ترجمه کتاب (. علم غر2319الحلو، جنان سید عبدمناف )

 نشر ادیان. ،دکتر حسن حنفی، قم« االسغراب
 .22تا  27، علوم حدیث، ش «از نقد سند تا نقد متن(. »2313حنفی، حسن )
نماینـده جنـاح حسن حنفی آراء دکتـر « )نگاهی به رگترین دیـن مـدرن اسـتبزاسالم (. »2362حنفی، حسن )

 .262-277 ، صص22ش مصاحبه گر: محمد ساالر. نامۀ فرهنگ، ی چپ اسالمی در مصر(، فکر
صـص ، 2ش ، فصلنامۀ علوم انسـانی، «اندیشه و تمدن اسالمی و مباحثی پیرامون آنها(. »2369حنفی، حسن )

22-00. 
ار ادیـان، ، مصاحبه گر: مسعود خیرخواه. اخبـ«بازسازی سنت به روایت چپ اسالمی(. »2313حنفی، حسن )

 .22-23ص ، ص1، ش 2س 
 عة والنشر.دارالتنویرللطبا ،(. التراث و التجدید؛ موقفنا من التراث القدیم، بیروت2911حنفی، حسن )
، مصاحبه گر: محمـد «چه درکی باید از سنت داشت؛ گفتگوی انتقادی با حسن حنفی(. »2316حنفی، حسن )

 .21-3ص ، ص236ش رضا وصفی. کتاب ماه دین، 
 (. الدین و الثوره فی مصر، قاهره: مکتب مدبولی.2919نفی، حسن )ح

-33ش خردادنامـۀ همشـهری، «. سنت و دکترین توسعه، ترجمۀ محمد رضا وصـفی(. »2311حنفی، حسن )
 .22-26ص ، ص32

 الموسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع. ،ق(. ماذا یعنی علم االستغراب، بیروت 2023حنفی، حسن )
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 الموسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع. ،م(. مقدمة فی علم االستغراب، بیروت 2992نفی، حسن )ح
 ء.دار قبا ،و العصر و الحداثه، قاهره . هموم الفکر و الوطن: التراثم( 2991حنفی، حسن )

 .ساقی ،تمدن و تفکر غربی، تهران (.2313) داوری، رضا
مقایسۀ آراء حسن حنفی و محمد آرکون دربارۀ علل انحطاط مسلمانان و (. »2393د )روشن، امیر؛ آذرکمند، فرزا

 .12-73 ، صص0، ش 23س ، حکمت و فلسفه، «راه رهایی از آن
 .21-22 ، صص2، ش 2س ، خط اول، «حسن حنفی: زندگی، آثار و دیدگاهها(. »2312) یمرشدی زاد، عل

ا نصر حامـد ابوزیـد، عابـدالجابری، محمـد ارکـون، حسـن (. نومعتزلیان: گفتگو ب2316وصفی، محمد رضا )
 نگاه معاصر. ،حنفی، تهران

 مشق امروز. ،های نصر حامد ابوزید، تهرانهایی دربارۀ اندیشه(. نقد و بررسی2313) یدعدالت نژاد، سع
، (، جریان شناسی اعتزال نو؛ مجموعه مقاالت جریـان شناسـی و نقـد اعتـزال نـو2393عرب صالحی، محمد )

 .2ج  ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،تهران
ش ، الحیـاة الطیبـة، «االنسـانیهاالسالمیة وحنفی فی العلوممنهج الدوکتور حسن»م(.  2323قریشی نسب، طه )

 .221-13ص ، ص26
بررسی تطبیقی آرای سید جمال الدین اسد آبادی و حسـن (. »2391) یالظریفیان، غالمرضا؛ تقوی سنگدهی، ل

 .62-26ص ، ص2ش ، جستارهای تاریخی، «فی دربارۀ غربحن
بازسـازی میـراث ۀ بررسی و نقد پـروژ(. »2399منهاجی، مجید، مختاری، محمد حسین، ظریفیان، غالمرضا )

 .220-232ص ص، 2399تیر  00، ش 22س های تاریخی، ، پژوهش«حسن حنفی
عنـد ادوارد سـعید، حسـن حنفـی و عبداللـه (. اثر االستشراق فی فکـر العربـی المعاصـر 2332) یمنجدی، ند

 دارافارابی.، العروی، بیروت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


