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نقد و بررسی رویکرد تاریخی و تمدنی حسن حنفی
به اسالم و میراث اسالمی
تاريخ دريافت11/7/51 :

تاريخ تأيید11/9/77 :

نصراهلل آقاجانی

حسن حنفی از روشنفکران معاصرر مصرر ،سرانیاای از مرر رر د را ره ترأنی ثارار
گ ااگ ای در ح زه «اسالم و تجدد» و يا ره تعییرر او «انتجديرد و انتررا » ( ازسراز و
میرا ) گذرااده و کسانعملهای متفاوتی را ر ااگیخته است .میاای اظری او رراسرته
از مکاتیی چ ن پديدارشناسى ه سرل ،ماركسیسم و س سیانیسم ر ده و اسرییتگرايری،
فايدهگرايی ،قداستزدايی ،تجر هگرايی ،اوماایسم و رويکرد تاريخی تمدای ،رهیافتهايی
است كه او در تحلیل میرا اسالمی ه كار میگیرد .او در رويکرد تاريخی و تمدای ر د
در ررسی م ض ع «میرا اسالمی و تجدد» ،رای هر دوره تاريخی و هر تمدای روحری
قائل است؛ ه اين معنا كه ااديشهها در شرايط تاريخی و تمدای راصی پديرد مریثينرد و
هر فکری ،ااديشهای تمدای و تعییری از روح صر ر يش اسرت .او معتدرد اسرت ا و
اصل دين تنها يک فرض دلی و امکاای اسرت كره رز از ررالل تفسریرهای تراريخی
مفسران و دی ادارد .حنفی ا تمايز ین اسالم وحیاای و اسالم تمدای و كنرار گذاشرتن
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اسالم وحیاای ،در صدد پیريزی مینايی است تا در مدا رل ااکرار ررری از نیرادیتررين
اص ل میرا اسالمی متهم ه ااکار وحی اش د؛ نذا ه تراريخی ر دن میررا روی مری
ثورد .میرا از اظر او تعییری فکری از پديدههای هر صر و تدوينی اظری از سرتیزهای
فکری ثن است؛ میرا امری ثسماای ایست ،لکه تکر ينی تراريخی وترر ری ا تمرا ی
دارد .رويکرد تاريخی حنفی ا رويکرد مادیگرايااه او پی ارد رر رده و تفسریری مرادی از
ای و معاد را رقم زده است .او تمدن غرب را هم تمداى تاريخى و مركزگريز دااسرته و
در مدا ل ،تمدن اسالمى و ثگاهى ثن را ماه و مركزگرا معرفی مىكند كره رر مینرا
مركزيت سلره و قدر ه و د ثمده است.

واژههای کلیدی :حسن حنفی ،تمدن ،رويکرد تمدای ،رويکرد تاريخی.

مقدمه

حسن حنفی 1ااديشمند معاصر مصرر را تحصریال رر د در اروپرا (دااشرگاه سر ر ن
فرااسه) و ا تأایرپذيری از مکاتب فلسفى و تح ال سیاسى ا تما ى غرب ،ه ايرن راور
رسید كه ايد مدنى از رويکردهای معاصر غرب را ررا ترسریم ادشره تحر ل در امر
اسالمى ااتخاب كرد .او از شخصیتهای مررح و تأایرگذار در پروژههای مر ط ه تجردد
و ترا است ،كه مجم ره گسرتردهای از مرانعرا و تأنیفرا رر د را ره ايرن م ضر ع
ارتصاص داد و م رد ت ره مراكرز لمری و دااشرگاهی مختلر قررار گرفرت .معرفری و
ازشناسی ااديشههای او رای قشر تحصیل كرده ما میت ااد حائز اهمیت اشرد .ره اظرر
اگاراده مدلها تح ل در دایا غرب را حنفى هم وسریله اسرت و هرم هردو؛ او در
كتاب التجدید و التراث تصريح میكند :را ثاکه روشنفکران ،محددران و هم ننران را
ه میاحث غر یان ثشنا كنم و ه ثاها رئت فکرر

لیره سرلره دينرى و سیاسرى دهرم،
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و سیاست» اسپین زا را تر مه كردم 2.همچنین ررسی افکار و ااديشههرای

او اسیت ثن را ا فرهنگ و تمدن غرب اشان ر اهد داد كه تا چه اادازه اصانت و سالمت
ثم زههای دينی را حفظ میكند يا در یراهههای اسییت و كثر گرايی میافتد.
حنفری در میراای اظرری رر د سریار وامردار مکراتیی چر ن پديدارشناسرى ه سرررل،
ماركسیسم و س سیانیسم است .اد یا و تحلیلها او از اص ل نیادين اسرالمى از قییرل
ت حید ،ای

و معاد در كتاب من العقیده الیی الویةر  ،تحلیلری پديدارشرنارتی ،مرادی،

اوماایستی و سک الر است .اسییتگرايری ،فايردهگرايری ،قداسرتزدايری ،تجر رهگرايری و
اوماایسم رهیافتهايی است كه در چنین ستر فکری و فرهنگی میراای ااديشره حنفری را
سامان داده است 3.او در ح زه فرهنگ ،تمدن و هاای شدن و م ض اتی از ايرن دسرت،
میاحث مختلفی را مررح كرده كه از ا عاد مختلفی قا ل ادرد و ررسری اسرت .ايرن مدانره
تالش ر اهد كرد تا رويکرد تاريخی و تمدای او در م ض ع «اسالم و تجدد» را م رد ادرد
و ررسی قرار دهد.
 .1معنای تمدن

سه واژه «ااديشه»« ،فرهنگ» و «تمدن» ه هم ازديک ده و هر يک اشراندهنرد
خشی از معنای ديگری و مرتیط ا ثن است .حنفی در ت ضیح اين سه مفهر م مریگ يرد:
ااديشه يک فعانیت هنی امی است كه ه شکلهرای مختلر اظرری ،هنرری ،لمری،
دينی ،ارالقی ،سیاسی و ا تما ی ر د را اشان میدهد؛ گاه ه ص ر ملّی اظیرر ااديشره
ر ی ،ااديشه فرااس ی و گاهی هم صفت گرايشی ه ر د میگیرد؛ مثل گررايش لمری،
گرايش ثرماای و گرايش اظری .فرهنگ مجم های از ااديشهها و روشهای زادگی مردم
است كه از اسلی ه اسل ديگر ااتدال میيا د و ا میرا ملی و رفتار روزمره مردم جرین
میش د .نیدا مختل ا تما ی (نیده اال ،مت سط و پايین) هر يک فرهنگ راص ر د
را داراد.

4

حنفی دامنه تمدن را گستردهتر از ااديشه و فرهنگ میداارد ،زيررا همره فعانیرتهرای
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هنی و ثاچه رارج از هن در قانب فنآوری ،ارترا ا  ،مران ،مسا د ،قصرها و قلعرههرا
ديده میش د را در ر میگیرد؛ نا راين تمدن فراتر از فرهنگ و ره معنرای مردایت اسرت.
تمدن اسالمی تمامی ثااری را كه مسلمااان در زمینههای مختل
و ل م ااساای رلق كردهااد ،شامل میش د.

ل م ادلی ،ل م دلری

5

 .2رویکرد تاریخی و تمدنی

يکی از روشهای حنفی در تحلیل امعه و مسائل مر ر ط ره ثن ،رويکررد تمردای و
تاريخی اوست كه همچ ن چارچ ی رای تحلیلهای او قرار میگیرد ،تمدن ديروز ،امرروز
و ثينده ،تمدن ما و تمدن غرب و مااند ثن .ه نر ری كره دو مفهر م كلیردی در اد یرا
حنفی یار ااد از :رويکرد تمدای (انم ق انحضاری) و ثگاهی تاريخی (ان ی انتراريخی).
ه ا تداد وی تنها راه حل حرانهای ام

ر ی و تحلیرل صرحیح ثن در ازگشرت ره

رويکرد تمدای است كه در ثن از گذشته و ثينده ررب ،از ه يرت ثاهرا در مدا رل ه يرت
ديگران ،و از ايدئال در مدا ل واقعیت ثاها حث میش د.

6

او مد ی است كه اگاهی تمدای در تحلیرل مسرائل و م ضر ا دارد ،تعییرر «أاَرا و
اآلرر» (ما و ديگران يا مسلمااان و غرب) در ثاار او زياد ه چشم میر رد و ر د تصرريح
میكند كه تمدن مسلمااان در مدا ل تمدن غرب ايد از استدالل و ه يت رر ردار اشد و
ما ر د را در ثينه ديگران ایینیم .او حتی اسالم را چیزی ز و هه تمدای ثن امیشناسرد.
ا اين وص  ،داوری در اين اره كه ثيا حنفی در میاحث غربشناسی و اسالمشناسی رر د
ه اين رويکرد پايیند ده يا ر د متأار از نیانهای معرفتی و روشی تمدن غرب می اشد،
ه راتمه مدانه ازمیگردد.
حنفی در رويکرد تمدای ر د ،تمدن مسلمین را ه مثلثی تشییه میكند كه يرک ضرل
ثن را میرا اسالمی ،ضل دوم را میرا كن ای غرب كه در تعامل ا میرا ر دی اسرت
و ضل س م ثن را واقعیت ر ی معاصری میدااد كه محل ريران دو «میررا رر دی و
غر ی» 7است .ه تعییر او اضالع سهگااه ف ق مساوی هم ایستند ،زيررا ضرل مر ر ط ره
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میرا ما سا دهای یش از هزار سانه دارد؛ در حانی كه ضرل میررا معاصرر غر ری از دو
قرن تجاوز امیكند ،يعنی از زمان ثغاز اهضت ر ری در قررن گذشرته و تر مره و شررح
ثااری از غرب (از زمان رفا ة نهراوی تاكن ن)؛ ضل س م ثن دایای معاصر ررب اسرت
كه در ر داراده مجم های از مثالهای امیااره ،سرنتهرای ملری ،سرلیدههرای هنرری،
ثفرينشهای اد ی ،داستانهای قهرمااان و حکايتهای شفاهی در غم و شادی است و ایز
شامل فدر و د ختی و سرك ی حاصل از اظامهای سیاسی و امل ا تما ی می اشد.

8

در اين رويکرد ،هر دوره تاريخی و هر تمدای روحی دارد و ااديشهها در شرايط تاريخی
و تمدای راصی پديد میثيند؛ نذا هر فکری از اظر حنفی فکری تمردای و تعییرری از روح
صر ر يش است .مرا ق چنین مینايی ،حنفی ه اين اتیجه میرسد كه ا و اصل دين
تنها يک فرض دلی و امکاای است كه ز از رالل تفسیرهای تاريخی مفسران و ر دی
ادارد .كتاب مددس از ر د سخن امیگ يد و ه فکر دينی تیديل امیش د ،لکره فررد يرا
گروه راصی ثن را ه تفسیر میكشند و از گذرگاه تاريخ است كه ااديشه دينری ره و ر د
می ثيد .ر ايرن اسراس ،تفسریرهای دينری نزومر لا مختلر و عضر لا متعرارض و هرر يرک
کسانعملی در را ر ديگری است ،زيرا تاريخ و شرايط تمدای امر اا تی ایست.

9

همچنین اتیجه ديگری كه حنفی مرا ق مینای ف ق مریگیررد ايرن اسرت كره قررثن
تاريخی است و حديث ،تاريخیتر از قرثن ده و تفسیر ،تاريخیتر از قرثن و حديث ،و ایرز
سیره تاريخیتر از قرثن و حديث و تفسیر می اشد و سرااجام فده را تاريخیتررين لرم از
میان ل م ادلی معرفی میكند .او ا مینای تاريخی دن احاديث ،مفاد و معاای ثن را ااظر
ه محیط غرافیايی ،ا تما ی ،فرهنگی ،سیاسی و دينی ا راب زمان صدور روايا و گراه
رب اهلی میدااد.

10

حنفی رويکرد تاريخی و تمدای ر د را ه غربشناسی هم سط داده است .او در كتاب
مقدمة فی علم االستغراب تالش كرده ا ه كارگیری اين رويکرد ،غرب و ااديشههرا و
مکاتب ثن را محص ل يک شرايط تراريخی و محیرری راصری دااسرته و هرر مکتیری را
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کسانعمل و ازتاب مکتب ديگری معرفی كند كه قیل از ثن يا معاصر ثن ده است.
 .3رویکرد تاریخی -تمدنی در غربشناسی

حنفی در م ض ع غربشناسی ،غرب را م ض ع واحدی تلدی میكند كه دارای تک ين،
سارتار و سرا شت راصی است:
ان ) تک ين ر د ثگاهی اروپايی؛
ب) سارتار ر دثگاهی اروپايی؛
ج) سرا شت ر د ثگاهی اروپايی.
او «تک ين ثگاهی اروپايی» را در چهار مرحله «منا ثگاهی اروپايی»« ،11ثغاز ثگراهی
اروپايی»« ،12اوج ثگاهی اروپايی» 13و «پايان ثگاهی اروپايی» 14ترسریم مریكنرد .مرراد از
«منا ثگاهی اروپايی» ،سرچشمههای ثشکار و پنهاای است كه تمدن غرب از قرن اول تا
چهارده میالدی از ثاها تغذيه كرده است؛ مثل منا ي ااای ،رومی ،يه دی و مسریحی كره
از منا ثشکار ثن است و منا عی از شرق قديم و شرايط محیری اروپا كه منا پنهران ثن
را تشکیل میدهد (يعنی منا عی كه اروپايیان ،فالسفه و م رران فلسفه غرب ه اين دسته
از مصادر اهمیتی اشان امیدهند و اسیت ه ثن سک

ارتیار كردهااد ،مثل اينکه قیرل از

تمدن ي اان ،تار يکی و هل مرلق و ر د داشرت) .همچنرین صرر ث راس كلیسرا و صرر
مدرسی هم زئی از منا تمدن غرب می اشد« .ثغراز ثگراهی غر ری» اشراره ره صرر
اصالح دينی و صر راسااس (قرن پاازدهم و شاازدهم مریالدی) دارد كره ادرره ثغرازی
رای ثگاهی غر ی د ه رص ص ثغاز ك یت دكارتی (فکر میكنم پس هستم) و سپس
دالایت در قرن هفدهم كه ه دایال ر د صر روشنگری و اادالب را در قرن هیجردهم
پديد ثورد :اما «پايان ثگاهی اروپايی» ه ررسی تح ل نیرادی در روارد ثگراهی غر ری از
«من فکر میكنم» در قرن شاازدهم تا «من و د دارم» در قرن یستم میپرردازد و ایرز
اشاره ه مرحلهای دارد كه غرب ه ادد ر يش روی ثورده است ،چه ادرد گذشرته يرا ادرد
وضعیت ديدی كه ر د نیاد اهاده است ،مثل ادد ايدئانیسرم و پ زيتی يسرم ،و همچنرین
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پیدايش رويکرد س می كه ادره تالقی ادد دو رويکرد قیلی می اشد.

15

حنفی در هر يک از م ض ا ف ق میاحث پرر دامنرهای را مرررح امر ده اسرت و در
وص و تحلیل مراحل تاريخی ف ق تالش كرده ترا ثاهرا را در زمینره تراريخی و فلسرفی
راصشان همچ ن کسانعملی در را ر يکديگر ارزيا ی كند.

16

نقد و بررسی

حنفى از واقعیتى ه اام «ثگاهى تمداى» يا «ان ى انحضار » ياد مىكنرد و غررب را
در چارچ ب ثگاهى تمداى ثن م رد ررسى قرار مىدهد .از اظرر او تمردن غررب ،تمرداى
تاريخى است؛ نذا ثگاهى ثن ثگاهى تاريخى و ه تعییر او دارا مراحرل سرهگااره تکر ين
يعنى ثغاز ،اوج و پايان است؛ اما حدیدت ثگاهى تمداى چیست؟ ثيرا اسریت «ثگراهى» ره
«تمدن» اسیتى حدیدى است؟ ثيا اين ثگاهى را مىت ان ه مثا ه حدیدت واحد تلدى كرد
كه مراحل مختل تاريخى را سپر میكند؟
ررسى مسئله ف ق ه ح زه فلسفه تاريخ و تمردن مر ر ط مرىشر د؛ امرا ره ا مرال
مىت ان گفت كه تمدن م
كردن ريانها

د حدیدىِ دارا روح ایست ،لکه ه مثا ه ا زار

سیار پیچیده م

را سراده

د ین فرهنگها و را فرار از تکثر و پیچیدگىها

هان واقعى ه كار گرفته مىش د .تمدن دارا تجلىها واقعى از قییرل معمرار  ،ثارار
هنر  ،ا مال فرد و معى امالن است ،چه اينکه هم اره گروهى از ااسانها م ندان و
حامالن هستهها
اينکه م

دالاى و ص ر اهادينه شده تمردن هسرتند؛ نرا راين تمردن در رین

د واقعى و دارا دوران رشد و كه نت و مرگ ایست ،ونی يک واحد تحلیلى

در فهم ام شر مى اشد؛ اما اين واحد ،در كنار وحرد ارزشرى ،فرهنگرى و اهراد
هم اره شاهد تکثر ،تیاين و تضاد در ا تمدنها هم ده است.

17

نا راين اسیت ثگاهى ه تمدن ،اسیتى حدیدى امىت ااد اشد ،لکه ه ا تیرار رامالن
ا تما ى ،اهادها و سارتارها ا تما ى و ارزشها فرهنگرى اسرت .ثگراهى اروپرايى و
مراحل تمداى ثن معنايى غیر از اين ادارد كه و ه تمداى غرب ،ادراط اشرتراكى دارارد و
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اين اداط اشتراك دارا تاريخ و تح ال راصى است .ه اظر مىرسد كه حنفى در اسیت
دادن ثگاهى ه اروپا و تمدن غرب ،متأار از ه سرل است كره ررا غررب يرک افرس و
ه يت قائل است كه لیرغم ارتالو غرافیايى و اژاد  ،ثن هسته مشرترك كره همران
روح غرب است ،از ي اان تا ه حال اقى مااده است .اين روح يرا صر ر افسرااى ا رث
وحد اروپا ا همه ااديشهها و ام متن ش شده است و اين افسراایت همران صر ر
فلسفى است كه در تاريخ اروپا حل ل كرده است.

18

ه الوه ،حنفی ا رويکرد تاريخی و تمدای ر يش در غربشناسی ،از هده ارزيا ی و
ارزشگذاری ثن ر ایامده است و ه ادر از ر ب و د يا صحیح و غلرط ثن سرخن گفتره
است .او در كل میاحث غربشناسی ،تمام تالش ر د را مصروو اين معنا كرده كه غررب
و ااديشهها و مکاتب ثن محص ل يک شرايط تاريخی و محیری راص ده و هر مکتیی
از ثن ،کسانعمل و ازتاب مکتب ديگری است كه قیل از ثن يا معاصر ثن و ر د داشرته
است .مرا ق اين هدو ،حداكثر ت ان از منظری امعهشنارتی ،غرب و فرهنگ غر ری را
محص ل شرايط ا تما ی ثن دااست و و هی رای گسترش ثن در ديگر ام قائل ای د،
زيرا زمینههای ا تما ی ام متفاو است .اين اگاه امعهشنارتی هیچگاه ت اارايی ادرد
معرفتی و فلسفی كه ه دایال ارزيا ی افساالمری يک پديده است ،را اخ اهد داشت ،چره
اينکه حنفی ر مینای اسییت ،ه دایال چنین اددی ایست .او تنهرا مریت اارد غررب را در
چارچ ب غرب اگه دارد و شرق را رای شرق .چنین استغرا ی كه در فضای اسییت تنفس
میكند و اددهايش از تمدن غرب ،هری ز اسییت ادارد ،امیت ااد ماا ااتدال ناصرر
فرهنگ و تمدن غرب اشد .ااديشهها و تر را فرهنگ و تمدن اروپا هر چند ه شد

ه

شرايط تاريخی و محیری ثن مر ط میش د و از اين اظر تراريخی اسرت ،امرا ااديشرههرا
هم اره ر د را در حصار تاريخ و غرافیا محی س امیكنند؛ نذا ادد ثاها تنهرا را ار راع ره
تاريخ و راستگاه ثاها میس ر ایست .ثاچه در اگاه غربشناسی یمرار و ر د دارد ،رويکررد
«مركز  -پیرام ای» است؛ اما غربشناسی راستین رای حذو اين اگاه ،ریش و پریش از
ثنكه ه اسییت راستگاه فکر كند ،ه ایا واقعیتها و مالكهای اا ت و مرلرق در ادرد
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فرهنگها و تمدنها ایازمند است؛ در اين ص ر است كه قیمرت ثگراهی اروپرايی قا رل
ارزيا ی است .چنین رويکردی در استغراب حنفی ز در م اردی اادك ،ايگاهی ادارد.
 .4رویکرد تاریخی -تمدنی در بازشناسی میراث اسالمی

يکی از میاای اظری و روشی حنفی در ازشناسی میرا اسالمی هرهگیری از رويکررد
تاريخی و تمدای است .میاحث او در اين اره سیار مفصل و گسترده اسرت؛ نرذا تنهرا ره
پارهای از ثن اشاره ر اهیم كرد.
 .4-1چیستی میراث

حنفی میرا را اادورتهای ق می و ملی میدااد كه در قانب سرمايه و مسئ نیتی ق می
و فرهنگی ریره شده است؛ 19نا راين میرا هم اره ااظر ه شرايط زماای ر د و متناسب
ا ثن می اشد و لکه زئی از واقعی است كه ثن را تفسیر میكند .از اظرر حنفری میررا
(ا م از میرا دينی و ملی ،مددس و دای ی كه در اار دثگاه تاريخی امت و حافظه معی
ثاها و د دارد ،20همان سل ك ا تما ی و همگاای مردم است و فی افسه و د انفعرل از
ر د ادارد ،لکه تنها در ايجاد تغییر ا تما ی (ا م از اينکه ماا تغییر اشد يا امرل ثن) و
يا ثن گاه كه ا زاری در دست سلره هت كنترل يا تغییر ا تما ی اشد قا ل درك اسرت.
21

در رويکرد حنفی ،میرا هم اره تعییر از روح صرری اسرت كره در ثن پديرد ثمرده و
مجم ه تفاسیری است كه يک اسل ه اقتضای ایازهايش ه دست ثورده است 22.میررا
تعییری فکری از پديدههای هر صر و تدوينی اظری از سرتیزهای فکرری ثن مری اشرد؛
امری ثسماای ایست ،لکه تک ينی تاريخی وترر ری ا تمرا ی دارد؛ ررای مثرال از اظرر
حنفی همه مفاهیم و اظريههای مختل كالمی در اره ايمان و مل ،كفر و فسق ،صیان
و افاق و مسئله امامت ،ملگی اظريهپردازی از وقاي سیاسیای دهااد كره مرردم در ثن
ارتالو اظر داشتهااد.

23
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نقد و بررسی

حنفى میرا را اادورتهای ق مى ،ملى و تمداى دااسته است ،نرذا صرر

ر دن و در

اتیجه تغییر ثن ه تناسب زمان و مکان ،الزمه قهر ثن است .حدیدت ثن است كه میرا
ملى هر امعها

ه تناسب همان امعه ،معنا و مصراديق راصرى را در دو عرد مرادی و

معن ی فرهنگ ر اهد داشت .در ام اسالمى يکرى از مهرمتررين م اريرث ثن ،میررا
اسالمى است .ررالو اظر حنفى همه مصاديق میرا و از مله میرا اسالمی مشرم ل
تعري و ويژگىهايى كه او را میرا

یران كررده اسرت ،امرى اشرد .میررا اسرالمى

مجم ها است از اص ص دينى (ا م از كتاب ،سنت و روايا اهل یت) و ایز ثاچه كره
انمان دينى در تفسیر كتاب و سنت ااجام دادهااد و در ن ل تاريخ رر دامنره و مرق ثن
افزوده و مجم ه زرگى ه اام ل م و میرا اسالمى را پديد ثوردهااد .اشکال نیاد

رر

حنفى ثن است كه میرا اسالمى مجم های از تفاسیر ملى و تمداى ما از گذشته تاكن ن
ه تناسب شرايط متغیر زمااى و ره تعییرر او ره اقتضرای روح صرر ایسرت ترا «ایراز
صر » نصر مد ّم ثن اشد يا ا استدالل ر تغییر و اسییت ایازهرا ،رر تغییرر و تفسریر
مجدد میرا اسالمى تأكید ش د .چنین سخنااى ممل ّ از مغانره و ثمیخته ه سراب است.
اسالم كه اساس و شان ده میرا مسلمااان را تشکیل میدهد يک امر صامت ررار ى
ایست تا در ظرو معارو شر و ا قلم اقتضائا

صر

ه نیاس نفظ و مفهر م درثيرد،

لکه ر د دارا اظامى از معااى ،مفاهیم و حتى انفاظ است كه ادشرى نیرادين در تر زين
معارو شر و یان سعاد ثاها ايفا مىكند .دين دارا مجم رها از معرااى و مفراهیم
لند و اا تى است كه در ن ل  73سال در قرثن كريم مدون شده است و در حدود دو قرن
و ایم ه دست ائمه معص مین سط و گسترش يافتهااد؛ نا راين حدیدتى كه ق ام ثن ره
زمان و صر ایست ،مجانى را

ازساز يا ا ساز ر د ه اقتضرای تغییرر زمران راقى

امىگذارد .انیته راه تأمل در اص ص دينى و از فهمى ثاها هم اره راز ر ده ،لکره مر رد
سفارش اسالم است .تأمل و تد ّر در دين را رسیدن ه فهمى میق يرا ديرد غیرر از
ازساز میرا و معارو اسالمى است ،زيرا در ازساز  ،معارو دينى همچر ن تجر رها
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ا تما ى و تاريخى يا فرد و ه تناسب زمان ،همااند ساير تجارب شر تلدى شرده و در
قانب تئ ر ها

شر امايان مىش د؛ اما در تأمل و تد ر يا تفسریر ديرن ،معرارو دينرى

فارغ از زمان و مکان ه ن ان فهمى میقتر يا گستردهتر ر د را اشان مىدهد كه انیتره
چارچ بها روشى و معرفتى راص ر د را دارد.

24

الوه ر ادد مینايی ف ق و منرق معرفتشنارتى و وحیااى ،كه مدتضی ایا معرفرت
دينى و غیر تاريخی دن ثن است ،ه ن ان اددی نايی میت ان گفت كه تجر ه تاريخى
ا تما ى مسلمااان و و دان و شع ر معى ايشان گ اه ر ى رر ايرن حدیدرت اسرت كره
مفاهیم و ثم زهها دينى را از صر ازول تاكن ن همر اره دارا دالنرتهرا مشرترك و
واحد تلدى كردهااد و هیچگاه میرا اسالمى را همااند فنآوری و میرا ماد فرهنگ يا
ثداب و رس م در معرض تغییرر تراريخى ادااسرتهاارد .تعییرر حنفرى از میررا

ره نر ان

«مسئ نیت و اادورتها ق مى و فرهنگى» تعییر سک الر از میرا مسلمین است كه را
حدیدت ثن هماهنگ ایست.
همچنین ر اساس تلدی ف ق ،وقتى كه میرا اسالمى امرری سریال و ترا تحر ال
تاريخى اشد ،در اين ص ر  ،واق امايى میرا افى ر اهد شد و حق و انرل ،درسرت و
غلط در میرا اسالمى ررت ر اهد ست .حنفی ه همه اين ن ازم ااص اب تن میدهرد و
تنها معیار را فايدهمند يک تفسیر از میرا معرفی مىكند اه صرحت و سردم ثن .چنرین
معیاری غیر از ثاکه از منظر معرفتشنارتی و وحیاای مخدوش اسرت ،از منظرر تراريخی و
تمدای هم مردود است ،زيرا ا مرا عه ه میرا اسالمى و صراحب اظراارى كره در نر ل
تاريخ ااديشه اسالمی دهااد ،هیچ اشااها از درستى رويکرد حنفى پیردا اخر اهیم كررد.
ثاها واقعال در صدد تفسیر دين و كش مداصرد حدیدرى ثن ر دهاارد اره اينکره را مرالك
فايدهگرايى ه دایال اظريها

را رف ایازها

صر ر د اشند.

 .4-2اسالم وحیانی و اسالم تمدنی

حنفی از كار رد صفت «اسالمی» رای میرا نفره میرود .او اخست مریگ يرد كره
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نفظ اسالمی واژهای دينی است و امیت ااد وص تمدای اشد؛ اگرر هرم خ اهرد صرفتی
رای تمدن اشد اشان دهنده پیدايش تمردن در مركزيرت اسرالم و ره نر ان پديردهای
تاريخی ر اهد د و اه دينی؛ نذا فراتر از اين ،هیچ معنای دينیای را افاده امیكند .اساسال
اسالم در اگاه او پديدهای تمدای است كه در تاريخ اتفاق افتاد و ثاچه رای ما ايد اهمیت
داشته اشد اين ایست كه منی و منشأ اصلی اسالم چیست ،لکه اسالم ه نر ان تمردن
ايد م رد ت ه و ررسی ما اشد .در ین حال می گ يد تلدی اسالم ره نر ان پديردهای
تاريخی و تمدای ه معنای ااکار وحی اخ اهد د 25.حنفی ا تمايز رین اسرالم وحیراای و
اسالم تمدای و كنار گذاشتن اسالم وحیاای ،در صدد پیريزی مینرايی اسرت ترا در مدا رل
ااکار رری از نیادیترين اص ل میرا اسالمی متهم ه ااکار وحی اش د؛ نذا ه تراريخی
دن میرا روی می ثورد.
نقد و بررسی

تمايز ین اسالم وحیاای و اسالم تمدای در دو مدام امکان و اایا امر مر هی اسرت.
اسالم وحیاای اسالمی است كه ر پیامیر گرامی اسالم در ن ل  73سال ای

ه صر ر

وحی اازل شد و ثن حضر و امامان معص م كه مفسران حدیدی دين هستند ثن را تفسریر
و تییین كرداد؛ اما اسالم تمدای ،اسالمی است كه در ن ل تاريخ زادگی مسلمین و فراز و
اشیبهای ثن ر د را امايان سارته است .تمدن اسالمی يا اسالم تمدای ،در رین اينکره
سیاری از نیانهای ر د را از ثم زههای اسالم گرفته ،ونی م ض ی ا تما ی و تراريخی
ده و ويژگیهای راص ر د را دارد .اين ويژگیها متأار از شرايط تاريخی و تمدای و ایرز
متأار از ثم زههای اسالمی است .در هر ص ر تمايز ف ق وقتی متص ر است كره فراترر از
اوضاع تمدای ،ه حدیدت ديگری ه اام وحی و اسالم وحیاای گردن اهریم ،در حرانی كره
حنفی وحی را هم امری تمدای و تاريخی میدااد! ه اظر او ای

يک امر غییری ایسرت،

لکه حسی و دای ی ده و معارو ای ی ایز معارو دای ی و مر ر ط ره شرئ اا معراش
مردم است .مرا ق اين اگرش ،سیاری از م ض اتی كه زس ماهیت ایر اارد (از قییرل
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اازل كننده وحی و فرشته وحی) رارج از ثن ر اهند د .ثاچه از اظر حنفری مهرم اسرت،
ر د رسانت است (كه مصانح شر را اشان میدهد) اه رسر ل و اره مسرس؛رل؛ نرا راين اره
رس ل زس معنای ای

است و اه مسرسل ،نذا اگر مسرس؛ل مجه ل اشرد و شرخر رسر ل
از اظرر او ثسرییی اخ اهرد رسرید ،زيررا

هم غايب و اامعل م ،از هم ه اركان اصلی ای

اركان اصلی ثن رسانت و ااسانها (مرسَلٌ انیهم) هستند 26.حنفی ،مسرس؛ل و فرستنده وحری
را «ان ی انخانر» يا ا ثگاه ااساای میدااد كه ای ت حید و رداواد اشسته ،مضم ن
رسانت را ره و ر د مریثورد 27.او كتراب رردا (قررثن) را تجر ره رام ااسراای و رالصره
حکمتهای امت ها ،و تجارب تاريخی مت انی و ق ااین تاريخی ثن میداارد كره از تررا ق
تجر یا افراد و گروههای مختل در تاريخ و فرهنگهای متفاو پديد ثمده است ،نذا مرا
تنها ا رسانت م ا ه هستیم اه رس ل و اه مسرس؛ل28؛ نا راين حنفی ا ااديده ااگاشتن رردا
ه ن ان فرستنده وحی و حذو فرشتگان وحی و حتی ر د پیامیر از ماهیت وحی ،در واق
وحی را از حدیدت ثن قلب ام ده و چیزی ه اام اسالم وحیاای را اقی اگذاشته است.
 .4-3تاریخمندی علم کالم

ه اظر حنفی لم كالم لمی تاريخمند و در ند زمان و مکان رر يش اسرت ،زيررا از
اين اظر ،ااديشهها ،پديدههايی ا تما ی ر ده و پديردههرای ا تمرا ی ،امر ری تراريخی
هستند .حنفی تأكید و تکیه لم كالم ر مت ن دينی را سیب مرلق شدن و غیرر تراريخی
شدن ثن امیدااد ،زيرا مت ن دينی هم اره در زمانهای مختل و د داراد؛ اما زمینههای
ا تما ی و تاريخی تغییر میپذيراد و وقتی مت ن دينی رر پايره ایازهرای صرر ره فهرم
درمیثيند و نیاس مل میپ شند ،دااش كالم ه پديدهای تاريخی تیديل مریشر د ،لکره
مت ن دينی ر د چنین سرا شتی دارد ،زيرا از زمینههای ا تما ی راص ره ارام «اسریاب
ازول» پديد ثمدهااد و ر د در فرايند «ااسخ و منس خ» قرار گرفته ،ه ن ری كره تنهرا در
زمینه تح ل تاريخیشان میت ان ثاها را فهمید.

29

او تاريخ فرقهها و تاريخ دايد ملل و احل را دنیلی ر تاريخی دن لم كالم میدااد.

551

نقد و بررسی رویکرد تاریخی و تمدنی حسن حنفی به اسالم و میراث اسالمی

فرقههای كالمی از قییل معتزنه ،اشا ره ،ر ارج و شیعه هر يک در ستر راصی از شررايط
ا تما ی و تاريخی ه و د ثمداد؛ معتزنه از ا تزال و كنارهگیری واصل ن را ،ر ارج ه
سیب مسئله حکمیت و شیعه ه دنیل ا تداد ه رالفت الفصل امام لری ،و ارام ايرن
فرقهها هم رگرفته از نیااگذاران ثن يا نیشهای تاريخی و ايستارهای سیاسی و يرا ره
نحاظ ا ع اورها (مااند مشیهه ،قدريه و امامیه و) می اشد .اظرام ،سرارتار و ق ا رد دايرد
كالمی ،تاريخی ده و هر اسلی ر اسل گذشته ،م ض ع يا مح ر و يا سارتاری را افرزوده
است و تاريخ گ اه اين مد ا است.

30

حال كه لم كالم از اگاه وی دااشی ا ماهیت تاريخی تعري شرده اسرت ،مثرل هرر
پديده تاريخی ديگر از زايش ،تح ل ،تکامل و فنا رر ردار ر اهد د .او سدههای پنجم تا
هفتم را مراحل استکمانی ثن دااسته ،اما عد از اين ،از روزگار ايجی و عرد از ا رن رلردون
يعنی از سده هشتم تا سده چهاردهم را مرحله ويرااری ثن قلمرداد مریكنرد .حركرتهرای
اصالحی و روشنفکرااه از رسالةالتةحید محمد یده ه عد را ك ششهای ا ينی میداارد
كه رای پ يايی لم كالم و تیديل كالم كهن ه كالم ديد ص ر گرفته است.

31

حنفی ا تاريخی تلدی كردن لم كالم ه دایال افی استداللهای اظری است كه ره
هدو اایا حدیدتی اا ت و ه تعییر او غیر ااساای ،فراتاريخی و فراا تما ی اقامه میش د.
او معتدد است لم كالم ،دايدی است كه ه صر ر اظرری یرااگر وضرعیت ا تمرا ی
راص و م ض ااساای معین در تاريخ و ایز ا زاری رای حركت و ستیز ا تما ی ر دهاارد،
نذا در ازسازی اين لم ،الوه ر اينکه ايد از « لم انهی» ه « لم ااساای» تغییرر پیردا
كند ،ايد از لم « دايد دينی» ه لم «ستیز ا تمرا ی» تحر ل يا رد ،زيررا ايرن لرم از
هنگام پیدايش دونت اسالمی در مدينه تا پیروزی اادالب اسالمی ايرران ،هردهدار چنرین
ادشی ده است .امروزه هم ايد ه لمی تیديل ش د تا پايههای اظری سرل ك فرردی و
ا تما ی ما را در اين مرحله تاريخی تأسیس امايد.

32
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ت حید حدیدت اودااها است كه همه تالشها فکرر و كالمرى در راسرتا ايرن
ثم زه قرثاى ت یه مىش اد .چگ اه ت حید و اسما و صفا انهى مهمترين مسائل ااسرااى
در تمام ا صار و از ملره صرر كنر اى ایاشرد ،در حرانى كره رر د حنفرى و سریار از
همفکران او در دایا اسالم و ایز در دایا غرب ،ه افى يا اایا ثن پردارتهااد؟ را ايرن
وص  ،ثيا افى ت حید ه رص ص در ا عاد یادی و تشريعی ررر اصلى اين صر ایست؟!
ررالو اظر حنفى ،امروز یش از هر زمان ديگر ایازمنرد لرم كرالم يرا فلسرفه انهرى
متدنى هستیم تا پاسخگ

شیها و اشکاال مردراى اشرد كره گراه را ادراب و تحرت

پ شش اد یا دينى ه ااکار مهمترين نیادها اسالمى مىپردازد.
تفاو حنفى ا همه فالسفه ،حکما و متکلمان اسالمى در اين است كه او هیچ ضا ره
و معیار اا تى را غیر از مالحظه شرايط تاريخى و صر در ا تهراد كالمرى ره رسرمیت
امىشناسد؛ در حانی كه شرايط صر تنها مىت ااد مسائل ديد را ه رو يک لرم
از كند ،اما يک لم ايد ت ااد ا استفاده از میااى ،روشها و منا ر د ه حل ثن مسرائل
دست زاد .او ین تاريخى دن مراحرل ظهر ر ،ت سرعه و ترر ر لرم كرالم كره مرلرب
صحیحى است ا تاريخى دن ماهیت مسائل كالمى رلط كرده است .لم كالم هر چنرد
از زمینهها تاريخى و ا تما ى متأار است و گاه در ررى از فرقهها كالمى ايردههرايى
و د دارد كه ا كتاب و سنت و ایز حکم دل مرا دت اداشته ،لکه تنها سارته و پردارته
امل سیاسى و ا تما ى است ،اما سیار از ثم زهها

لرم كرالم ره رصر ص كرالم

شیعه و خش زياد از كالم اهل سنت رگرفته از قرثن ،سرنت و حکرم درل اسرت و از
سنخ مسائل تاريخى ایست .حنفى لیرغم گفته ر د ه همان ثسیب تاريخاگر غر یران
دچار شده است .ررالو اظر او ،لم كالم ا ثم زهها

دلى و ادلى ر د ،ره دنیرل فررا

تاريخى و فرا ا تما ى دن ت ااسته است ااديشرة سرتیز ا تمرا ى را در دونرت اسرالمى
مدينه در صر رسانت و در اادالب اسالمى ايرران فرراهم سرازد؛ نرذا ثرمرانهرا و اد یرا
اادالب اسالمى همان ثرمانها و اد یا ای

است.
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او حتى ه میااى ر د در تاريخى دن لم كالم هم ملتزم ایست ،زيرا اگر كالم امر
تاريخى است ایايد اسیت ه كالم گذشته قضاو ارزشى داشت و حکم ه صحت و سردم
ام د ،در حانى كه تعا یر منفى از لم كالم يا دايد اسالمى ،از قییل «دروغى و علرى»

33

دن در یارا او كم ایست.
 .4-4مادیت تاریخی در تفسیر نبةت و معاد

رويکرد تاريخی حنفی ا رويکرد مادیگرايااه او پی اد ر رده و تفسیری مادی از ایر
و معاد را رقم زده است .در اين منظر ،ای

اشاره ه ترر ر وحری درگذشرته دارد (اسرالم

تر ر مسیحیت و مسیحیت تر ر يه ديت اسرت) و وحری همران تراريخ اسرت امرا تراريخ
گذشته ااسان ،ونی معاد ه تاريخ ثينده ثدمی مر ط میش د و اين دو را هرم تراريخ رام
ااساایت را ه و د میثوراد؛ اما تاريخ راص و متعیّن كه تاريخ فرد ااساای يا دونرتهرا را
در مراحل مختل تاريخی اشان میدهد حاصل ااديشه و مل ااسان است ،نذا حنفی لرد
س م كتاب من العقیده الی الوةره را تحت ن ان «انتاريخ انعام» و شامل دو حث ایر
و معاد و لد پنجم ثن را ه «انتاريخ انمتعین» يا حث از ايمان ،مل و امامت ارتصراص
داده است.

34

وی در اب وحی و ای  ،م ض ی تحت ن ان تر ر وحی و استکمال ثن را اينگ اه
یان میكند كه وحی در حركت تاريخ ه كمال میرسد و اين استکمال ،اسخ اديران را ره
همراه دارد ،يعنی ای تی عد از ای

ديگر .اين تر ر همگام را پیشررفت و ترر ر ثگراهی

ااساای است و هدو اهايی ثن ،وص ل ااسان ه كمال ر يش يعنی استدالل دل (از هرر
املی رارج از ااسان حتی از وحی) و ثزادی اراده اوست .در ايرن صر ر غايرت وحری و
تر ر ثن ه ااجام میرسد؛ پس ای

وسیله است اه هدو ،همچنرین وحری نريرق و راه

است اه غايت ،نذا اديان انهی دل ،حس و و دان را مخانب ر د قرار مریدهنرد ترا ره
كمال رسند 35.دين ترتیب ااسان ا ردا وپیامیر كاری ادارد ،لکه ا مضم ن رسانت پی اد
میر رد و مضم ن را هم ايد ه تأويل رد و همین معنای تأويلی كه تفسریری از ااسران
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ه اقتضای تاريخ است ،ر د ه ك مال ااسران منجرر شرده و سررااجام ثدمری را تحصریل
استدالل دلی و ر دمختاری ملی ،از وحی یایاز میگردد و هدو اهرايی رسرانت ااییرا
همین ده است!! حنفی غرب را ه ن ان مصداقی از پیشرفت اهايی ااسان معرفی كررده
كه چر ر ا ا تماد ر دل و نییعت و ممارست ر ثزادی اراده و ایز اایا حد ق ااسران و
امعه ،ه پیشرفت و ترقی اائل شدهااد و ااسان و تاريخی كه نبّ اص ل ديرن در میاحرث
دلی و ادلی است ،چر ر م رد ت ه غر یان قرار گرفته است.

36

همچنین در تفسیر حنفی ،معاد همان ثينده (اين هاای) ااسان است و ایر  ،گذشرته
او ،و از تركیب دو سعد گذشته و ثينده تاريخ ام ااساای ه و د میثيد؛ ه یرار ديگرر،
ای

تاريخ تر ر و رشد شع ر و ر دثگاهی ااسران در گذشرته اسرت؛ در حرانی كره معراد

مر ط ه اتايج ا مال ااسان در ثينده اين هاای او ده كه همان استدالل دالای ااسان
از هر منی یرون از ا و تحدق ثزادی مل او می اشد.

37
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تفسیر حنفی از وحی و ای  ،تخريب نیان همه شراي و اديان انهی است اه ازسازی
اسالم .جیب ثاکه او هیچ دنیل دلی و معرفتی ر مد ای ر د اقامه امیكنرد و مرد ای
او ین دنیل است و دور هم از اظر او انل ایست .وقتی كه ایر

از اظرر او در شرخر

ایی ای ده ،لکه صفتی رای رسانت و مضم ن ثن اشد ،در ايرن صر ر ایر
مت ق امیش د ،لکه تا پايان تاريخ ه همراه رسانت استمرار ر اهد يافت!
حنفى وحى و ای

ارزد ایری

38

را تاريخ ام ااسااى در گذشته مىدااد ،همانن ر كره معراد را

تاريخ ثينده شر  .واقعال چه اسیتى ین وحى و تاريخ است؟ ررالو اد ا حنفى ،ماهیت
وحى ارتیاط تامى ا دو ركن اصلى ثن يعنى اازلكننده وحى و رس ل يا پذيراده وحرى دارد
كه در نی ثن حدايدی ر قلب پیامیر اندا میش د ،ثنگاه او همران حدرايق تنرزل يافتره در
قانب انفاظ را ه مردم ا الغ میدارد و در حدیدت اين اتصال ر غیر پیامیر ااشنارته اسرت.
حدیدت وحى هر چند ه وسیله دل قا ل فهم ایست ،اما ماهیت ثن تا حدود قا ل تییین
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دلى مى اشد و تالش حکمای مسلمان ه رص ص حکمت متعانیه در ايرن راره رهراورد
دلی ر ی ارائه داده است .حنفى ا حذو را ره پیامیر ا منی وحى ،ماهیرت ثن را تغییرر
داده و ه ن ان پديدها ماد و تاريخى كه قا ل ترر ر تراريخى اسرت ،در اظرر گرفتره
است .ررالو پندار حنفى ،وحى مثل يک پديرده تراريخى كره حاصرل اایاشرت تجرارب
تاريخى افراد ،گروهها و فرهنگ اشد ایست ،لکه هم اره ررالو يرک ريران تراريخى
مسلط پديد ثمد و ااییا ر د را مده ر ایرويى غییى دااسته ،وحى را اه از ر د يا تاريخ ،لکه
از رداواد غیب و شه د دااستهااد:
قُل لَّةْ شَآءَ اهللُ مَا تَلَةْتُهُ عَلَیْکُمْ وَ لَا أَدْریکُم بِهِ فَقَدْ لَبِوْتُ فِیکُمْ عُمُرًا مِِّن
قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُةنَ؛  iبگة :اگر خدا مىخةاست آن را بر شما نمىخةانیدم و
[خدا] شما را بدان آگاه نمىگردانید .قطعاً پیش از [آوردن] آن روزگارى
در میان شما به سر بردهام .آیا فکر نمىکنید؟
وَ أَنزَلَ اهللُ عَلَیْكَ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَکُن تَعْلَیمُ وَ کَیانَ
فَضْلُ اهللِ عَلَیْكَ عَظِیمًا؛  i iو خدا کتاب و حکمت بر تة نازل کرد و آنچیه را
نمىدانستى به تة آمةخت و تفضل خدا بر تة همةاره بزرگ بةد.

ه الوه ،حتى اگر حنفى وحى را ه هر ت یه ديگر

پذيرد ،از در ر د ايرن كتراب

انهى ادض مینا او ه يداست ،زيرا وحرى ،رر د را غیرر شرر و غیرر تراريخى معرفرى
مىكند .ا افى صفا پیامیر از قییل صمت و ا جاز از نرو حنفی ،كتاب ثسمااى ا تیرار
ر د را از دست ر اهد داد و ا حذو پیامیر از ه يت وحى ،و تنزل ثن ه پديدها تاريخى
و در كنار تفسیرها

صر  ،ضرورتى را حفظ كتراب و سرنت راقى امرىماارد و ايرن

مهمترين هدفی است كه سک الرها ثشکار و اهان دایال میكنند .در اين صر ر  ،تفسریر

 .iيونس ( )50آيه .51
 .iiنساء.553 ،

سال دهم ،شماره  ،4زمستان  ،5311شماره مسلسل 40

صر

573

ه معنا تفسیر كتاب اخ اهد د ،چ ن كتاب م ض یتى اخ اهد داشت .حدیدت

ثن است كه ین وحى و تاريخ اسیتى و د ادارد .تاريخ اه ايجاد كننده وحرى اسرت و اره
ستر

را پیدايش ثن .شخر ایى ،تاريخ وحى و غرافیا ثن همگى مر ط ره ارازل

كننده وحى است كه او ه لم ر يش و نیق مصانح ندگان مل ر اهد كرد.
حنفى همانن ر كه در تفسیر وحى و ای

ه ااحراو رفته است ،در تفسیر معاد هم

ماديت تاريخى ر د را تکمیل كرده است .اه ای

تاريخ ام ااسااى است و اه معاد ثينرده

اين هااى او ،زيرا گذشته ااسااى ،تنها تاريخ ای

ایست ،لکه تاريخ حق و انل و تاريخ

رسانت ااییا و شیرنت ن اغیت است ،و اينن ر ای ده كه تاريخ از ر د ای غ و تر ر داشرته
و پديده وحى يا تر ر ثن را ه ارمغان ثورده اشد .تفسیر حنفى از معاد كه میریّن اسرتدالل
ااسان از هر منی یرون از ا اوست ،الوه ر اينکره را حکرم صرريح ديرن و درل در
تعارض است ،ا تفسیر تاريخى و از ای

هم سازگار ایست ،زيرا تاريخ هریچگراه ترر ر

ر د را ه چیز امىدااد كه سرااجام ه ادره مدا ل ثن رسد .اگر ه تعییر او وحى سریب
تر ر و رشد شع ر ااسااى در تاريخ ااسااى است و اگر تر ر وحى ادرره اوج تراريخ اسرت،
معاد امىت ااد ه معنا رسیدن ااسان ه ادره استدالل از وحى تلدى ش د ،زيررا اسرتدالل
از وحى در مراحل تاريخى گذشته هم ه ن ان ادره حضیض ااسااى و د داشت .حنفرى
چشم از رو اص ص قرثاى كه از اول تا ثرر قرثن یشترين ثيرا را ره م ضر ع قیامرت
ارتصاص داده ،سته است؛ ثياتی كه الوه ر عرد ادلرى دارای اسرتدالل دلرى اسرت و
ااسانها را ه تأمل در ثاها فرا مىر ااد .او ت هم ر د را ر ثيا و ثم زههرا مر ر ط ره
معاد تحمیل كرده و همااند مخانفان وحى در صر ازول كه سخن از «اسرانیر االونرین»
داشتهااد ،معاد را ثرزو روانشنارتى ااسان اامیده است؛ انیته ا اين تفاو كره تحلیرل او
حتى ا روانشناسى ا تما ى ،تاريخى و امعهشناسى معرفرت مر ر ط ره مسرلمین هرم
سازگار ایست.
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 .5تمدن مرکزگریز و تمدن مرکزگرا

در اگاه حنفی ه دو تمدن اسالمی و غر ری ،از هرت تراريخی ر دن ثاهرا اررتالو
فاحشی را میت ان مشاهده كرد .او لت ثن را در تاريخی دن ر دثگاهی غر ی میداارد؛
يعنی تمدن مسلمااان هم اره ه ن ان امل مركزی ،در تعامل ا نصر مر روای گذشرته
يا ناصر ديد ،تعاملی از مركز ه پیرام ن داشته ،در حانی كه تمدن غرب حاصل نررد و
افی مستمرّ مركز است ،چ ن مركز ا دل و واق سازگار ای د؛ نذا تمردن ديرد غررب را
مركزيت ديدی ه اام ااسان و ا منهجی تاريخی ،ل م دلی ،نییعی و ااساای ر د را ه
و د ثورد كه تغییر ،تر ر و تاريخی دن زس اتی ثن است؛ نا راين اگراه او ره تمردن
غر ی ه تناسب تاريخی دن ثن اگاهی تراريخی اسرت؛ در حرانی كره تمردن و ااديشره
اسالمی را ااديشهای ماه ی كه ر مینا مركزيت سلره و قدر
قلمداد میكند.

ره و ر د ثمرده اسرت،

39

حنفى تمدن غرب را تمداى تاريخى و مركزگريز میدااد و در مدا ل ،تمدن اسرالمى و
ثگاهى ثن را ماه
ماه

و مركزگرا معرفی مىكنرد .صررو اظرر از ارزيرا ى ايرن سرخن ،اوالل

دااستن تمدن اسالمى و ثگاهى ر د  ،در تعارض ا ديگر گفتهها حنفى اسرت،

زيرا او در ضرور

ازساز میرا اسالمى ،ارها سخن از تاريخى دن میرا اسرالمى و

تأایرپذير ثن از شرايط مختل تاريخى و ا تما ى دارد ،ه ن ر كره حترى از تراريخى
دن قرثن و روايا سخن مىگ يد .ه الوه ،چنین تلدى از میرا و تمدن اسرالمى كره
ر مینا مركزيت سلره و قدر

ه و د ثيد ،ا همه واقعیت تاريخى مسلمااان و حدرايق

میرا اسالمى هماهنگ ایست؛ همچنین فراز و فرود يک تمدن ه ماه

دن يا ای دن

ثن ستگى ادارد ،يک تمدن و فرهنگ ا فرض فراتاريخى دن ناصر اصلى ثن ،در ین
حال تحت تأایر شرايط تاريخى و امل تمدنساز قرار مىگیرد و مراحل مختل تراريخى
ر د را ه و د مىثورد.
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 .6فقدان آگاهی تاریخی و مسئله ستیز اجتماعی

حنفی در تحلیل ستیز ین سلفیها و سک الرها در مصر ،يکی از امرل ثن را فدردان
ثگاهی تاريخی میدااد .ه اظر او ثاها دون دركی از ماهیت تاريخی اين صر و اقتضائا
ثن ،رررری (سررلفیهررا) رره هاارره دفرراع از ديررن و ه يررت ،رره گذشررته مرریگراينررد و
دهای(سک الرها) رای دفاع از دایا و صر حاضر ه ثينده روی مریثورارد؛ در حرانی كره
ازشناسی وضعیت حاضر در گرو شنارت مرحله تاريخی راصی است كه سیر تاريخ ررای
امعه تعیین كرده است؛ يعنی ااتدال از مرحلهای(قديم) ه مرحله ديگر( ديد) و از میررا
ه تجدد ،دون اينکه تفريری در هر يک ص ر

گیرد .ثگراهی تراريخی يعنری ثگراهی از

مسیر «ر د» در تاريخ ،و ه يت ر د را متمايز از ديگری و مددم رر ثن احسراس كرردن.
ثگاهی تاريخی نیان ثگاهی تمدای است ،زيرا تاريخ چیرزی رز حركرت تمردن در زمران
ایست .دستاورد می ما تنها يک ت نید مادی ایست ،لکه رراسرته از م قعیرت تمردای و
ثگاهی تاريخی ماست.

40

حنفی نیشهای اسالمی معاصر را از اين اظر فاقد ثگاهی تراريخی مریداارد كره ره
تاريخ گذشته رگشته و منادی اسالم فراتاريخی ،مرلق ،حاكمیت ردا و شريعت شردهاارد؛
همچنین ريان سک الری (از قییل شیلی شمیل ،فرح ثارر ان ،يعدر ب صرروو ،سرالمه
م سی و زكی اجیب محم د) را از اين هت فارغ از ثگاهی تاريخی قلمداد میكند كه ره
همااندی ثگاهی ر ی و ثگاهی غر ی اظر داراد ،در حرانی كره ثگراهی غر ری معاصرر ،در
گسست از گذشته ،كلیسا و ارسر معنا میيا د؛ نا راين از اظر حنفی لیرغم تالشی كره
در تیل ر ثگاهی تاريخی ص ر گرفته امّا اين مهم همچنان پنهان و غايب مااده است و او
لت اين غییت را غییت ريشههای ثن میدااد ،يعنی غفلت از اينکه تاريخ امل پیشررفت
است .وقتی كه ثگاهی تاريخی ر د را از دست داديم ره راحتری تراريخی مریالدی را كره
یااگر ه يت حركت تاريخی غر یان است پذيرفتیم ،ه ن ری كه تاريخ هجرری ره اارزوا
رفت و اين كاش از ثغاز غربگرايی ماست ،يعنی رروج از مسیر تاريخی رر د و ورود ره
مسیر تاريخی یگااه .از اظر حنفی ازگشت ه سیر تاريخی ر د ه معنای تکرار گذشرته و
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ازگشت ه ثن ایست ،لکه ره معنرای میردأ قررار دادن میررا گذشرته ررای تغییرر ره
اقتضائا تاريخی معاصر ماست .هر ملّت و تمدای مسیر تاريخی رراص رر دش را دارد و
هر يک كه ت ااد ديگر ريانهای تراريخی را رذب كنرد ،از قردر
است.

یشرتری ررر ردار

41
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رويکرد تاريخی و تمداى در تحلیل پديدههای تاريخی و تحر ال ا تمرا ى ،رويکررد
اشد.

مناسیى است ،ه شرط ثاکه تحلیل ما از تمدن اسالمى تحلیل درست و واق ینااها

در اين تحلیل ایايد ناصر اصلى و اا ت تمدنساز اسالمى را در حدّ ثداب و رس م ق مى و
ام ر ا تیار يا تاريخىِ تغییرپذير تدلیل داد؛ امر كه حنفى در تحلیل ثن فرو مااده است.
ه اظر حنفى واقعیت معاصر ه حران تمداى دچار شده است؛ ه اين معنا كه مرا ااديشره
تمدن غانب و فاتح گذشته را داريم ،در حانى كره وضرعیت ینرى مرا حراارى و شکسرت
ر رده است .سؤال اين است كه اگر حنفی ه اين اظر ر يش پايیند است كره ااديشره مرا
ااديشه تمدن غانب است ،چگ اه را رروج از حران ،ه تغییر همان ااديشهها ،ارزشهرا
و اورها دينى امعه اسالمى روی ثورده است؟ كدامین سخن او را ايد پذيرفت؟!
در اره م ض ع «ثگراهى تراريخى» سرؤاال و ا هامرا فراواارى و ر د دارد ،لکره
قرائتها مختلفى مىت ان داشت كه قرائت ماد گرايااه حنفى تنها يکى از قرائرتهرا
كهنه صر ا زدهم دایا غ رب است .ه چه دنیرل تراريخ مرا را ره پشرت سرر گذاشرتن
نیانها تمداى گذشته فرامىر ااد؟! ثيا تاريخ فرام شكار است يا هم اره در پى تخريب
گذشته و نیان ديد مى اشد؟! ررالو اظر حنفى ،حركت تمداى و اقتضائا

صرر ،

ما را ه ازساز ثينده ر اساس اص ل و نیانها تمدن اسالمى و رفر م اار پیشررفت
تمداى د

مىكند و اين هدو مشترك همه مکاتب و فرق اسرالمى اسرت .مشرتركا

ام اسالمى ه قدر زياد است كه مىت ان را رداشرتن م اار دارلرى و ررار ی ،ره
تحدق ثن امیدوار د .اسالم فراتاريخى ،مرلق ،حاكمیت ردا و شريعت مهمتررين نصرر
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تمداى در اور و ااديشه همه فرق اسالمى است؛ نذا كسى كه در پى افى ثن اشد ،اگاهى
تمداى ه ام اسالمى ادارد .اگر «رروج از مسیر تاريخى ر د و ورود ه مسیر تراريخى
یگااه» ه ن ان يک حران ،م رد ت ه حنفى اسرت ،چررا در مسریر «تجردد در میررا
اسالمى» گام گذاشته و ه گ اها

حث كرده است كره اره تنهرا « ازگشرت ره مسریر

تاريخى ر د» را ه همراه ادارد ،لکه راه یگااه را هم ار میسازد .او تغییر تراريخ هجرری
ه تاريخ میالدی در كش رهای اسالمی را رروج از مسیر تاريخی رر د و ورود ره مسریر
تاريخی یگااه میدااد ،در حانى كه تغییر اورها ت حید كه ر د تحت ن ان «تررا و
تجدد» دایال میكند ،سیار مهمتر و نیادیتر از تغییر تاريخ هجر
همچنین ررالو اظر حنفى ،يکى از حرانها اصرلى

ه میالد است؟!

امر اسرالمى سرتیز رین

سلفیهای افرانی يا تکفیری و سک الرها ایست ،زيرا ا هر دو رويکرد سریب حرران و
ااحراط ام اسالمى است و اه سرتیز ثاران .اساسرال ااسرازگار دو رويکررد سرک الر و
اسالمگرا ،نیاد

ده و رف تخاصم ثاها در اگرشها ،رويکردها ،اهداو و روشها ز ره

دباشینى يکى ه اف ديگر ممکن اخ اهد د .ثگاهى تمداى اقتضرا دارد كره هرت
رون رفت از حران م

د هر دو رويکرد از ام اسالمى رررت ر نردد و اسرالم اراب

رراسته از كتاب و سنت حیاتى دو اره يا د.
 .5آینده تمدن اسالمی

ثينده تمدن اسالمی از اظر حنفی ،س مین مرحله از مراحل سهگااهای اسرت كره او در
تدوين مراحل تمدن اسالمی ترسیم كرده است و ادره ثغاز ثن را نل ع فجر اهضت ر ی
و اصالح دينی در قرن گذشته میدااد .او شک فايی اين مرحله ديد را مرهر ن ازسرازی
نای میرا قديم مرا ق شرايط و مدتضیا اين صر دااسرته ترا رر اسراس ثن گرذار از
مرحله تدلید ه مرحله ا تهاد و از ادل ه ا داع ص ر گیرد؛ كالم قديم ه كالم ديد رر
مینای ثزادی ،سرزمین و پیشرفت متح ل ش د و فرقههرای كالمری قرديم اظیرر سرنّی و
شیعه ،معتزنی و اشعری ،مر ئه و ر ارج ه فرقههای ديد ماانرد محافظرهكرار و نییررال،
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مرتج و متجدد ،ارگرا و تأويلگرا ،اص لگرا و سک الر ،فدیره احکرام فرردی ره فدیره
قدر و سیاست تغییر يا ند .ل م حکمت ه منرق لمی ،لر م نییعری و ااسراای تغییرر
ماهیت دهند و اص ل فده ايد ا تجديد اظر در ترتیب و اون يت اص ل چهارگااره ،اخسرت
از ا تهاد ثغاز كند ،سپس ا ماع و ثنگاه سنت و در پايان كتاب ،و اه انعکس؛ ه یرار
ديگر ،ثغاز اص ل فده ايد از واقعیت و اظريهپردازی مستدیم (ا تهاد و ا مراع) از واقعیرت
اشد و ثنگاه ه متن سنت و كتاب رای تأويل و ترییق از گردد .سارتار فدره رر مینرای
مدتضیا زمان ازسازی ش د .سارتار رفان هم از ارزشهای سلیی مثرل صریر ،رر و و
رضا ه ارزشهای ايجا ی مثل اادالب ،غضب ،تمرد ،اقدام مداومت و درگیری تح ل يا رد،
و همین ن ر ساير ل م اسالمی میرا تغییر پیدا كند تا ااتدال از مرحله تدلیدی ه مرحلره
از ديد ص ر پذيرد .حنفی اتیجه اين تغییر و تح ل نیادی را پیدايش شرکل ديردی
میدااد كه اه تجدد محض است و اه سنت محض ،لکه سنت ه ز ان تجدد و تجردد ره
ز ان سنت می اشد و اين تعامل ین دارل و رارج ،نگ تمدنها را ه گفتگ ی تمدنهرا
تیديل میكند .همچنین ثينده ااديشه و تمدن اسالمی از اظر حنفی در گرو گذار از مرحلره
« ادل از ديگران» ه مرحله «ادد ديگران» است و اين ه تأسیس لم استغراب در مدا رل
استشراق ازمیگردد.

42

ه اظر او ايرد ريران «ما عرد اصر لگرايری يرا اسرالم روشرنگر» 43را دایرال كررد؛
همانن ری كه مدرایته ،ريان ما عد مدرایته را ايجاد كرد يا سیاری از مکاتب و فلسفهها
ه ما عد ر د تیديل شداد .حنفی ايرن قرائرت از اسرالم را قرائتری مریداارد كره تکثرر را
میپذيرد و ه شی ههرای دم كراسری رأی مثیرت داده همر اره رأی مر می را ره داوری
میگیرد 44.حنفی مهمترين رويکرد در مرحله ما عد اص لگرايری را «اسرالم روشرنگر» يرا
« ريان چپ اسالمی» در مصر میدااد كه او تأسیس كرده است.
حنفی مد ی است كه چپ اسالمی ا شعار يرا ايردئ ن ژی «وحرد ملّری» 45در صردد
وحد همه ريران هرای اسرالمی ،سرک الر ،نییررال ،س سیانیسرم و ااصريسرم در مصرر
می اشد .او ارتالو ر د را ا ريانهايی مثل ار انانمسلمین ،ارتالو در نفرظ و تعییرر و
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روش میدااد ،اه ارتالو در مضم ن و هدو؛ نذا از ثاها میر اهرد كره چرپ اسرالمی را
تکفیر اکنند و ه گفتگ روی یاوراد؛ همچنین ه ماركسیستها ،نییرالها و ااصريستهرا
میگ يد :هدو ما يکی است يعنی ثزادی ،دم كراسی و دانت ا تما ی ،ونی ا زاری كه ما
پیش گرفتهايم م فدیت یشتر و سري تری ر اهد داشت كه همان ازگشرت ره میررا و
ازسازی ثن مرا ق اهداو ماست.
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ثاچه را كه حنفى تحت ن ان « ثينده تمردن اسرالمى» يراد كررده ،در واقر تیلیغرى
سیاسى از رويکرد ر د او تحت ن ان «چپ اسالمى» اسرت؛ در حرانی كره همره شر اهد
ینى اشاندهنده ثن است كه ثينده از ثن ريان یداری اسالمی میتنی ر اص ل ااديشره
دينی است .افزايش یدار اسالمى در سرح گروهها ،اخیگان و ت ده مردم و ایرز كراهش
اقیال ه غربگرايى در دایای اسالم و همچنین تغییرر رويکررد غرربگرايران از معارضره
ثشکار ا اسالم ه س ی اتخا رويکردی میتنی ر اسالم و تجدد ،شراهد صردقی رر ايرن
مد است.
 .6آینده تمدن غرب

حنفی در اين اره میگ يد :ثگاهی اروپايی عد از نی مراحل مختلر رر د ره رايی
رسیده است كه نیاس د ینی ه تن كرده و روح ایستی رر كانیرد ثن حراكم شرده اسرت.
فلسفههای ایستی يکی از مظاهر مهم ایستگرايی در ثگاهی اروپرايی اسرت .از اخسرتین
مراحلی كه ثگاهی اروپايی ه پايان ر د ازديک میشد ،فلسفههای ایستی ره اایر ه رر د
رسید ،ه ن ری كه از سرا شت حتمی ثن ریر میداد .ایچه ا اينکه زودتر از وقت ر د ،از
حران صر سخن گفت ،ا اين وص  ،زرگترين ام اه دمیت فراگیر می اشرد .ا رالن
مرگ ردا و ردّ همه فلسفه های مترافیزيکی ،در واقر تأسریس الهر
«اله

ديردی ره ارام

مرگ ردا» د كه ز ردا از هر چیزی سخن گفته میش د و ردا رز در ا و
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صفا و افعال ر د ،در هر چیزی تجلی میكند .مرگ ردا ه حساب ااسران تمرام شرد و
ديگر هیچ معیار كلی و فراگیری اقی امااد ،لکره اسرییت در نییعرت ،اررالق ،ااسران و
هان فراگیر شد و ااسان متغیر در شرايط زماای و مکاای مختل و تا ه ا و ه سهرای
متفاو مدیاس هر چیزی گرديد .در اهايت ،پديدارشناسی و اگزيستااسیانیسم ،پديردههرای
ااساای را ام ر دمی ،یث ،ياوهگ يی و ایستی ت صی كردارد .هايردگر و ر د ااسران را
رای مرگ ،سارتر ثن را ایستی ،كام ثن را تناقض و یه دگی و یهدفی ،كیيركگارد ثن
را تناقض و اکیرت دااسرت ،ره نر ری كره سررااجام سریاری از فلسرفههرای و ر دی
(اگزيستااسیانیسم) ر کس مراحل ثغاز ثگاهی اروپايی كه و د ااساای را ه دل ،هردو،
ثزادی ،پیشرفت و ...ت صی میكرداد ،ثاان شناسنامه ه يرت ااسراای را را كلمراتی مثرل
یث و غیر دالایت ت ضیح داداد .ه همرین سران در رصره هنرر م سریدی ،داسرتان و
اداشی هم ایستی و مرگ روح ،تف ق يافت .اين حران در رصه هنر ،تعییرری از حرران
میقتر در ثگاهی اروپايی را در مرحله پاياای ثن ترسیم میكند.

47

ل ههای حران در ثگاهی اروپايی را میت ان در ح زههای مختلفی مثرل سیاسرت،
ايدئ ن ژی ،ارزشها ،اقتصاد ،اارژی ،مسا دا تسلیحاتی و هستهای مشراهده كررد؛ امرری
كه ر د غر یها از ثن ه فروپاشی ،سد ط و پايان غرب تعییر كردهااد .جیب ثاکره همره
ثاچه ثگاهی اروپايی در ادره اوج ر د ه دست ثورده د ،در نی دو نگی كره اروپايیران
ر مینای ايدئ ن ژیهای اژادپرستااه راه اادارته داد ،از هم پاشید.

48

 .7امید در آگاهی اروپایی

ثيا لیرغم و د ل ههای پ چی و ایستی در ثگاهی اروپرايی ،مظراهری از امیرد ره
ثينده و ت ندی از ا در ثن و د دارد؟ حنفی معتدد است داوری در ايرن راره ره رويکررد
سیاسی و تمدای يک محدق ستگی دارد كه ثيا ایمه پر اين نی ان را ییند ثن نر ری كره
اگاه ر ش ینااه اروپايی از مركز ،چنین است ،يا ایمه رانی ثن را مشاهده كند ثنگ اه كره
اگاه د ینااه ه سرا شت اروپا و اگاه «من» در پیرام ن ه مركز اين گ اه است .از اظرر او
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ورای اين رويکرد سیاسی و تمدای محدق ،حدیدتی ديگر و ص اب و ررايی و ر د اردارد،
در اين معركه ثرای هر ديدگاهی كه در ثينده قدرتش را یشتر اشان دهد ،میرزان و معیرار
ر اهد د.

49

حنفی ه تعییر ر يش ا اگاه ه ایمه ررانی ايرن نیر ان و از هراتی مختلر  ،هریچ
مظاهری از امید را در سرا شت و ثينده ثگاهی اروپايی مشاهده امیكند .اه فراوااری ت نیرد
اقتصادی و قدر اظامی ،و اه اافجار انال ا  ،و اه وف ر امکااا رفاهی و رردما و اره
وزش اسیم ثزادی در اروپای شرقی ،هیچ كدام امیت ااد اروپا را از وضعیتی كره در ثن ره
سر می رد اجا دهد 50.او هان س م و شرق را در ادرهای مدا ل ا ثن ،دارای مظراهری
از امید دااسته و ایمة پر ثن را می یند 51.او در اين اره رويکرد اسییت را در پیش گرفتره و
داور در اين زمینه را وا سته ه رويکرد سیاسى و تمداى يک محدق مىدااد .حدیدرت ثن
است كه هنر ادد ره ارزش گرذار ایمرة پرر نیر ان و تحلیرل درسرت از ایمره ررانی ثن
رمىگردد و اين ادد همه میااى هستى شنارتى ،ااسان شنارتى ،سیاسی و ا تما ی را ره
كمک مىگیرد .ديهى است اسیىگرايى حنفى در ارزيا ى تمدن غرب ره همره معايرب و
ا اقر معرفتى و روشى « اسییت» میتلى ر اهد د.
 .8جنگ تمدنها یا گفتگةی تمدنها

م ض ع ديگری كه حنفی ه ثن میپرردازد ،نرگ تمردنهرا در مدا رل «گفتگر ی
52

تمدنها» 53است .ه ا تداد وی ،اونی را غر یها ه دنیل مركز ديدن ر د و حاشیه ديردن
ديگران مررح میكنند و هر تمدای كه ر د را هاای و ديگر تمدنها را ر می ،تراريخی،
ررافی ،اسر رهای و دينی دااد ،ايده نگ تمدنها از ثن اشرئت مریگیررد .او ره رای
نگ تمدنها ،ايده گفتگ ی تمدنها را میاشااد و معتدرد اسرت ررب در قیرل و عرد از
اسالم ،هم اره كاا ای رای گفتگ ی تمدنها د؛ اما در مدا ل ،ريان استعماری غررب از
قرن پاازدهم از نريق زور و رش ات و ایز ا كمک ريران تیشریری ،ره ارا دی تراريخ،
فرهنگ و تمدن كش رهای مستعمره همت گماشت ،امروزه هرم از نريرق پیشررفتهرای
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لمی و تکن ن ژی همان هدو را تعدیب میكند .هر چه تها م ه ساير تمدنها را هردو
غر ی كردن ثاها یشتر میش د مناز ه را تشديد میكند و دفاع از فرهنگهای محلی روح
تازهای میگیرد؛ نذا ادد تمدن غرب و دفاع از ه يت و فرهنگ اسالمی هردفی اسرت كره
ريانهای اسالمی ثن را دایال میكنند .حنفی شرط گفتگ ی تمدن را تعامرل نررفین در
انفاظ و ااديشهها و فددان هر ا ع سیرره يی سیاسی و اقتصادی میدااد .در رین حرال
معتدد است گفتگ ی تمدای ،گفتگ يی ین دارل و رارج ده و ر د مت ق

ر گفتگ ین

ريانها و رويکردهای مختل دارلی می اشرد .و شررايط ثن یرار اارد از ردم تکفیرر
ديگران ،دم تملّک حدیدت ،از دااستن راب ا تهراد ،ردم اكتفرای ره میاحرث اظرری،
ملگرايی ،فايدهگرايی و ه ثينده فکر كردن ،اه حث از دايد و تاريخ گذشته.

54

نقد و بررسی

حدیدت ثن است كه پروژه «تجدد و ترا » حنفى ،تمداى از اسالم را اقى امرىگرذارد
تا «گفتگ

تمدنها» را ه ارمغان ثورد ،لکه نگ ارمى است كه ا اد یرا مسرلمااان،

تمدن و میرا غرب را سط مى دهرد .رررى از شررايرى كره حنفرى ررا گفتگر رین
ريانهرا و رويکردهرا مختلر دارلرى یران مرىدارد از قییرل ردم تملرک حدیدرت،
ملگرايى ،فايدهگرايى و پرهیز از میاحث دیدتى ،ااظر ه میااى راص اوسرت كره قریالل
ادد ثن گذشت .حدیدت ملک كسی ایست؛ اما هر كسی كه در نريق درست حدیدت قررار
گرفت و ه حدیدت رسید ،وا د حدیدت ر اهد شد و ثاکه ه یراهه رفت فاقد ثن میش د.
سخن پایانی

دون ترديد در میرا اسالمى قرائتها و مکاتب فدهى و كالمى مختلفری و ر د دارد
كه تأایر امل سیاسى و ا تما ى در پیدايش سیار از ثاها قا ل ااکار ایست؛ امرا همره
ل م و ثم زههای میرا اسالمی تا عی از شرايط ا تما ی و تاريخی امی اشند .همچنرین
ررالو اظر حنفى ،منا اصلی میرا اسالمی ،يعنی كتاب و سنت ،ز ان صامتی ادارارد،
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لکه عضی از ثاها مفسر ،میین و مصدّق عض ديگر است ،نذا مهمترين منی فکرر دينرى
هستند .افراد و گروهها ت نیدكننده يا سازاده فکر دينى ایستند ،لکه كش كننرده و مفسرر
ثن از نريق روشها راص تفسیر و ا تهرادی مرى اشرند .همچنرین ااديشره دينرى،
ااديشها تاريخى كه تنها در زمینه راصى معنا داشته اشد ایست ،هرر چنرد زمینرههرا
ا تما ى و تاريخى مسئلهساز هستند ،ونى مسئلهها در پرت ااديشهها و اص ل اا ت دينرى
گش ده مىش اد؛ نا راين ا مینا تاريخىاگر امىت ان ه تفسیر كتاب و سنت اشسرت.
هیچ فدیه و مجتهد اگفته است كه ا تهاد ه معنا اگررش صرر داشرتن و فرارغ از
اص ل اا ت دن است .مرا ق رويکرد حنفى ،ا تهادا فدیه هیچ مالك و مینرايى ررا
صدق و كذب ادارد ،لکه تنها ه اقتضای فايدهمند  ،در شرايط ا تما ى و تاريخى ااجرام
مىش د؛ نذا دستاورد ا تهاد هم اره محدود ه زمان و مکان رراص و غیرر قا رل صردق و
كذب ده و ه مالك «احتمال مفید دن» م رد ت ه ر اهد د .رويکررد فر ق ضرمن
اينکه هیچ سا دها در تاريخ فداهت و ا تهاد و حتى تاريخ مسلمااان ادارد و میاين را ثن
است ،ا منرق معرفتشناسى و اص ل ديهى فده و فلسفه هم سر ستیز دارد.
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پینةشتها
 .حسن حنفى مؤسس جریان موسوم به «چپ اسالمى» در
مصر در سال  391م در قاره به دنيا آمد .او رشتهه
فلسفه را در دانشگاه قاهره گذراند و ستسس در ستال
 311م براى ادامه تحصيل به سوربن فرانسته رفتو و
در سال 311م دكهراى فلسفه را دریافو نمتود .بدتد
تدریس در
ته تت
تال 311م بت
تر در ست
ته مصت
تو بت
از بازگشت
دانشگاه مصر مشغول شد و همزمان تأليفات خود را در
سطوح مخهلف علمى تخصصى ،فرهنگتى و عمتومى مهمركتز
ته
تر بت
تگاه مصت
تدریس در دانشت
تر تت
تالوه بت
تاخو .او عت
ست
كشورهایى از قبيل بلژیك ،آمریكا ،فرانسته ،اانتن،
مغرب و كشورهاى خليج فارس به عنوان استهاد مممتان
دعوت مىشد و اكنون بته تتدریس فلستفه در دانشتكده
ادبيات دانشگاه قاهره اشهغال دارد .حنفت یكتى از
روشنفکران مداصر عرب بوده و شمرت او مرهون تأستيس
جریان چپ اسالمى در مصر و نيز تحقيقتات و تأليفتات
مهدددی اسو که در حوزه گسهرده «اسالم و تجدد» و یا
بتته تدبيتتر او «الهجدیتتد و الهتترا » (بازستتازى و
ميرا ) به عمل آورده و ساليانى از عمر ختود را در
این نرواه سسرى كرده اسو (حستن حنفتى ،و دیگتران،
ص9-1و :كميتتتل الحتتتا ،
ميررر فلسفى ررر سمررر
ص
فلموسوعةفلمي ّ ةسف فل كر سفل ى ر سالفتمامر ع
.)11-102
او آثار خود را در سه حتوزه تتأليف کترد ،حتوزه
بازسازى یا تجدد در ميرا اسالمى ،حوزه غربشناسى و
حوزه بازشناستى مستا ل مربتوط بته واقديتو مدا صر
مسلمين .بيشهرین و مممترین آثارش به زبان عربتى و
آنگاه دو زبان فرانسوى و انگليستى استو .برخت از
تأليفات او عبارتاند از:
ا -منسفلعقيدةسفل سفلثورة (ننج جلتدى) (قتاهره:
322م) -1 .همرررولسفل كررر سالسفلرررو ن (دو جلتتتدى)
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سمع ةر ةسفر سفك ر س
تكندریة331 :م) -9 .قضر
(است
رر
فلمع ةرر (قتتاهره311 :م) -1 .فرر سفل كرر سفل
فلمع ة (قاهره311 :م) -1 .فلد نسالسفلثورةسف سمص
(هشو جلدى) (قاهره323 :م) -1 .فلار فلسالسفلادد رد
(قاهره320 :م) -1 .مقدمةسف سعىمسفتسا فب (قاهره:
 -2 .)33درفسررر سسفسررراميه (قتتتاهره321 :م)-3 .
درفس سسفى ية (دو جلدى) (قتاهره321 :م) -0 .مرنس
فلنقلسفل سفأل دفع (هفتو جلتدى) 1000 – 1001 ،م- .
منسفلنصسفل سفلوفقر (دو جلتدى)1001 ،م -1 .حروفرس
فلمش قسالسفلم ب حسن حنفى و محمد عابد الجتابرى.
(دمشق :دارالفکر  111ه ) -9 .مر سفلعولمرة حستن
حنفى و صادق جالل الدظم (دمشق :دارالفکتر  111ه )
 -1 .فتسالسالسفلحدفثة (دمشق :دارالفکر  111ه ) .
 .1حسن حنف  ،فلا فلسالسفلادد د (بيروت :الموسسه
الجامدية للدراسات و النشر ،الطبدة الرابدة11 ،
ه ) ص  .21
تری و روششناس ت
تان فکت
تا مبت
تنای بت
ترای آشت
 .9بت
اندیشه حنف  ،ر .ك :فسالسالستدددسدرسمص س سرال ک دس
ف اق دیس هسف د شهسح نسحن ر (نایتاننامته ستط 1
حوزه علميه قم سال  )922ص  .1 -01
 .1حسن حنفى ،ف د شرهسالستمرداسفسرام سالسمثر حث س
فصتلنامه علتوم انستان  ،تابستهان
پي فمواسآ هر
 ،913ص  .12 - 11
 .1هم ا ص  .13 - 12
 .1حسن ،حنفى ،فلد نسالسفلثق فرةسالسفل ي سرةسفر س
(القاهرة :دارقباء للطباعة و النشر،
فلو نسفلع
 332ميالدی) ص  .19
« .1ترا األنا و ترا اآلخر = المورو القتدیم و
الوافد الغربى» .
 .2فلد نسالسفلثق فةسالسفل ي سةسف سفلو نسفلع
ص  .11 - 19
سمع ة ةسفر سفک ر سفلمع ةر
 .3حسن حنف  ،قض
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(القاهرة :دارالکفر الدرب ) ص  .20 – 13

 .0همو« ،از نقد سند تتا نقتد متهن» ،فصرىن مهس
عىولسحد ث ش  1تا  ،1مقاله  ،1نایيز  .920
« .مصدر الوعى االوروبى» .
« .1بدایة الوعى االوروبى» .
« .9ذروة الوعى االوروبى» .
« .1نمایة الوعى االوروبى» .
 .1حسن حنفي ،مقدمةسف سعىرمفتسرا فب (بيتروت:
الموسسة الجامدية للدراستات و النشتر و الهوزیت ،
الطبدة االول ) ص  .1 – 1
 .1برای اطالع بيشهر ر.ک :هم ا .
 .1احمد صدرى ،م هولستمداسالسلزاللسفحير سآاسدرس
عىولسفمام ع (تمتران :مرکتز بتينالمللت گفهگتوی
تمدنها )920 ،ص  .91 - 13
 .2ادموند هوسرل و دیگران ،فى هسالس ح فاسغ ب
تارات
تران :انهشت
تران( ،تمت
تا داوری و دیگت
ته رضت
ترجمت
هرمس )921 ،ص  .19 – 11
 .3همو ،فلا فلسالسفلادد د ص  .9
 .10همتتو ،همررولسفل کرر سالسفلررو ن سفلدررز سفتال
(القاهره :دارقبتاء للطباعتة و النشتر 332 ،م) ص
 .911
 .1هم ا ص  .911
 .11همو،فلا فلسالسفلادد د ص  .1
 .19همو ،همولسفل ک سالسفلو ن ص  .91
 .11عبدهللا جتواد آملتي ،شر ع سدرسآ نرهسمع فر
(تمران :مرکز نشر فرهنگ رجتا ،چتاا اول )911 ،ص
 .91 - 90
 .11حسن حنفي ،فلا فلسالسفلادد د ص  .11
1
 .11حسن حنفت  ،مرنسفلعقيردةسفلر سفلثرور
(بيروت :دارالهنویر للطباعة و النشر 310 ،م) ص 10
–  .19
 .11هم ا ص  .19

سال دهم ،شماره  ،4زمستان  ،5311شماره مسلسل 40

 .12حسن حنف  ،منسفلنصسفليسفلوفقر
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دارالمتدار

لالسالم ( 1 ،بيروت 1001 :م) ص .11
 .13همو ،ت ر خمندیسدف شسکال ترجمته محمدممتدی
خلج (تمران :انهشارات زوار )921 ،ص  .10
 .90هم ا .
 .9هم ا ص  .19 – 11
 ،ص 13
 .91حسن حنف  ،منسفلعقيد سفل سفلثور
–  .10
 ،ص  .13
 .99هم ا
 ،1ص  .1 – 1
 .91هم ا
 .91هم ا ص  .1 – 01
 .91هم ا ص  .9
 .91هم ا ص  .129
 .92هم ا ص  .101
 .93حسن حنفي ،مقدمةسف سعىمفتسرا فب ص 1 - 1
و  . 21
 .10همو ،سفلد نسالسفلثق فةسالسفل ي سةسف سف لو نس
ص  .99 - 11
فلع
 .1هم ا ص  .91 - 13
 .11حسن حنف  ،ف د شهسال ست مداسفسرام سالسمثر حث س
ص  .92 - 91
پي فمواسآ ه
ْ األسالم المسهنير» .
َو
« .19مابدد األصولية ا
 .11حسن حنفي،فلرد نسالسفلثق فرةسالسفل ي سرةسفر س
ص  .91 - 993
فلو نسفلع
« .11الوحدة الوطنية» .
 .11حسن حنف  ،فلد نسالسفلثورةسف سمصر سفلي ر رس
فتسام سالسفلوحدةسفلو نية (القاهرة :مکهبة مدبول )
ص  .11 - 12
 .11همو ،مقدمةسف سعىمسفتسا فب ص  .10 - 101
 .12همان ،ص  1و  .19
 .13هم ا ص  .11
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نقد و بررسی رویکرد تاریخی و تمدنی حسن حنفی به اسالم و میراث اسالمی

 .10هم ا ص  .11 - 11
 .1هم ا ص  .191
ِدام الحضارات» .
« .11ص
« .19حوار الحضارات» .
 .11حسن حنفي ،ف د شهسالست مداسفسرام سالسمثر حث س
ص  .1 - 11
پي فمواسآ ه

