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بسم اهّلل الرحمن الرحیم

دیده بان...!!
مجالی است برای بهتر دیدن جهان؛
بستری است برای توصیف سوژه ها؛
رسالتی است ناظر به تبیین فهم ها؛
تالشی است در راه نقد اندیشه ها؛
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مهم ترین رویدادهای جهان اندیشه | د ی ماه 1400

برگزاری دوره آموزشی با محوریت عدالت

مدرسه آزاد فکری با همکاری خانه اندیشه ورزان در دی ماه امسال 
دوره ای مجازی را با موضوع کلی »عدالت« آغاز کرده و از اساتید 
بزرگی همچون فرشاد مومنی، محسن قنبریان، بیژن عبدالکریمی 

و مسعود نیلی در این دوره دعوت به عمل آورده است.
 به لحاظ سلسله مراتبی این دوره با پرسش از نسبت عدالت و 
بازار آغاز می شود. در گام دوم، نسبت الهیات و عدالت مورد 
سنجش قرار گرفته و بعد از آن آسیب های عملی اجرای عدالت 

صدسالگی حوزه قم و مسائل جامعه ایران

در صدمین سال تاسیس حوزه علمیه قم، نشستی تحت عنوان 
»صدسالگی حوزه قم و مسائل جامعه ایران« در خانه اندیشمندان 
علوم انسانی و با همت انجمن اندیشه و قلم برگزار شده و 
بازتاب های رسانه ای زیادی را به همراه داشته است. آقایان محقق 
داماد و رضا مختاری در این نشست با نقد وابستگی حوزه قم 
به سیستم حکومتی ایران، بر لزوم استقالل یابی حوزه تاکید و 
این وابستگی را مهمترین عامل عقب افتادگی طالب از مسائل 
اجتماعی موجود در جامعه معرفی نمودند. آقای اکبر ثبوت در 
بخش دیگر این نشست به چالش های اجتماعی هفت گانه در 
سال های اخیر مثل درگیری گروه های مختلف حوزوی اشاره 
کرده و آنها را مانع رشد و تعالی طالب قلمداد کرد. آقای رسول 
جعفریان به عنوان آخرین سخنران نشست، از ایستادن حوزه در 
مقابل مسائل و پدیده های مستحدثه انتقاد کرده و از طالب و 
مسئولین امر درخواست کرد تا به منظور ایجاد تحول در نظام 
آموزشی حوزه، بحث از مسائل نوظهور مثل ارزهای دیجیتال را 

وارد متون درسی نمایند.

در کشور ما واکاوی خواهد شد. 
بانکداری،  مثل  کشور  اقتصادی  کالن مساله های  بررسی 
خصوصی سازی، یارانه های پنهان و مسکن مرحله دیگری از این 

دوره عدالت محور است. 
در قدم آخر بحث عدالت جنسیتی با محوریت ارزیابی نظریات 
فمینیستی مورد توجه برگزارکنندگان دوره قرار گرفته که اساتیدی 

همچون خانم عالسوند، بیان آن را بر عهده دارند. 
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نشست »فلسفه برای زندگی«

نشست »فلسفه برای زندگی« از جمله نشست های مهمی بود که در دی ماه و در بستر کالب هاوس برگزار شد. آقای مصطفی ملکیان در 
این نشست فلسفه ورزی واقعی را عامل نجات بخش انسان توصیف کرده و از آموزش و پرورش خواست تا از کودکی، قدرت استدالل 
را در افراد باال برده تا بتوان امیدی به ارتقای فرهنگی عمومی جامعه داشت. آقای سروش دباغ در این نشست با تاکید بر آراء ویتگنشتاین 
در رساله منطقی- فلسفی، سه ضلع زندگی با معنا که شامل »زندگی در حال«، »زندگی بی پرسش« و »زندگی درونی« را مورد بررسی قرار 
می دهد. آقای بیژن عبدالکریمی نیز همچون آقای ملکیان فلسفه را مرادف با عقالنیت و استدالل ورزی گرفته ولی روی این مساله تاکید 

می کند که حتی در عقالنیت های زندگی روزمره نیز نمی توان بدون توجه به بُعد ماورایی و متافیزیکی فلسفه، وارد عمل شد.

انتشار کتاب در مسیر پیامبری

روشنفکری،  جبهه  به  مربوط  رسانه های  امسال،  دی ماه  در 
جدیدترین کتاب خانم صدیقه وسمقی را تحت عنوان »مسیر 
دیدگاه های خود  اثر  این  در  نویسنده  کردند.  منتشر  پیامبری« 
برخی  علم بودن  پیامبری و خالف  پدیده  انسان بودن  بر  مبنی 
از گزاره های وحیانی را به تفصیل گزارش می دهد.  نکته قابل 
توجه این است که اکثر اساتید روشنفکر همچون آقایان یاسر 
میردامادی، محسن آرمین و ناصر مهدوی به نقد محتوا و روش 
بحث این کتاب پرداخته و ادعاهای مطرح شده در آن را سخیف 

و دور از انتظار دانستند.ختم گردید. 
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درسگفتار خالف و وفاق علم و دین

عبدالکریم سروش به تازگی درسگفتار پرحاشیه خود با عنوان 
»دین و قدرت« را به پایان رسانده است. او که رشد دین را در 
سایه قدرت و دیگر معارف بشری امکان پذیر می داند، قرآن را 
کتاب بیم و ترس نام نهاده که حاصل تجربه پیامبر اسالم)ص( 
بوده و جنبه های ترسناک آن بیشتر از جنبه های رحمانی است. به 
باور سروش قدرت دینی بر دو پایه ایمان حاصل از عشق ورزی 
و ترس از انحراف شکل گرفته و در دین اسالم جنبه ترس بر 
جنبه عشق غلبه دارد. بعد از اتمام این درسگفتار، مرکز اسالمی 
و فرهنگی شمال کالیفرنیا درسگفتار جدیدی را تحت عنوان 
»خالف و وفاق علم و دین« برای آقای سروش ترتیب داده و 
در دی ماه امسال 2 جلسه از آن را در شبکه های مجازی منتشر 

نموده است. 

روز سالگرد عالمه مصباح و حاج قاسم سلیمانی

در اولین سالگرد ارتحال عالمه مصباح یزدی و دومین سالگرد 
شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، لطف اهلل دژکام نماینده ولی 
فقیه در استان فارس به تشریح ویژگی های این دو نفر بر اساس 

آیات قرآن پرداخت. 
ایشان با بیان اینکه تجلی جهاد و اجتهاد را می توان در وجود این 

دو شخصیت برازنده نشان داد، به چند ویژگی آنها اشاره کرد. 
اولین ویژگی تواضعی است که عالمه و سردار نسبت به بقیه 
مومنان داشته و در مقابل با تمام تالش و بدون تسامح دشمنان 

را عقب می راندند. 

عدم ترس از مشکالت و موانع، ویژگی دیگری بود که آیت اهلل 
دژکام برای این دو نفر ذکر کرده و آن را از صفات اولیای خدا 

برشمرد. 
در نهایت ایشان به این وعده قرآن اشاره کرد که بندگان دوستدار 
خدا، مورد محبت و عنایت خاص باری تعالی قرار گرفته و آوازه 

تالش هایشان در سراسر گیتی منتشر خواهد شد.
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آئین رونمایی از کتاب جهاد تبیین

آئین رونمایی از کتاب »جهاد تبیین در اندیشه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای« روز 2۶ دی ماه، با حضور مدیر انتشارات انقالب اسالمی، 
گردآورنده و طراح کتاب و جمعی از مسئوالن موسسه پژوهشیـ  فرهنگی انقالب اسالمی و حوزه هنری در سالن سوره حوزه هنری 
تهران برگزار شد. در این مراسم، نگارنده کتاب بر اهمیت مقوله تبیین در منظومه فکری رهبری تاکید کرده و آن را در مسیر مبارزه با 
روایت های اشتباه موجود در فضای مجازی، راهگشا توصیف نمود. از نظر ایشان این کتاب صرفا تلنگری برای القای سواد مبارزه با 

هرگونه تحریف های اندیشه ای است که تمام نخبگان و دانش پژوهان ایرانی باید به آن مجهز شوند. 

روز جهانی حقوق بشر

روز جهانی حقوق بشر بهانه ای شد تا دو تن از اساتید جبهه 
روشنفکری در این باره لب به سخن باز کرده و نسبت به رعایت 
آن در کشور ما انتقاد کنند. آقای عمادالدین باقی در انجمن اسالمی 
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، نسبت به سیاسی جلوه دادن 
مساله حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و فعالیت دستگاه قضا 
را نافی رعایت حقوق اولیه شهروندان ایرانی توصیف می کند چرا 

که آزادی بیان آنها را سلب می نماید. 
کالیفرنیا  در  بشر  حقوق  نشست  در  نیز  کدیور  محسن  آقای 
سه نوع از موانع اجرایی شدن حقوق بشر در ایران را معرفی 
می کند. شاخص ترین مثال موانع فرهنگی از نظر ایشان، غلبه نگاه 
مردساالر در جامعه ماست. عدم حکومت قانون از جمله موانع 
سیاسی است که ایشان آن را در مقابل با حقوق بشر توصیف 
می کند. همچنین مسائلی مثل ارتداد، مجازات اسالمی و تبعیض 
جنسیتی نیز از موانع دینی است که آقای کدیور به آنها اشاره 

می کند.  
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 سرمقاله

روشنگری،  و  رنسانس  دوره  در  اندیشه ای  تحوالت  وقوع 
تحت  بعدها  که  زد  دامن  دین  از  مدرنی  تفکرات  به ساخت 
عنوان روشنفکری به تمام جهان صادر شدند. روشنفکری در 
این قرائت یعنی فرار از یقین معرفت شناختی و دستیابی به یک 
معرفت عصری؛ انسان روشنفکر همواره آماده است تا روی تمام 
باورها و عقاید خود خط بطالن کشیده و آنها را بازآفرینی نماید. 
عصری اندیشی تحت نقاب واژه دوپهلوی روشنفکری حدودا 
نیز  غیرمسیحی  کشورهای  به  طور جدی  به  قبل  دو سده  از 
وارد شده و طرفداران خود را پیدا کرده است. در جهان اسالم 
می توان آسیای مرکزی را اولین و مهمترین نقطه ای دانست که 
این جنس تفکر را در بین اندیشمندان خود رواج داده است. 
مهاجرت تحصیلی نخبگان به غرب، ترجمه کتب فالسفه آلمانی 
و فرانسوی و همچنین تصرفات جنگی کشورهایی مثل روسیه 
تزاری، دست به دست هم دادند تا تفکرات روشنفکری را در 

کمتر از نیم قرن، به تمام کشورهای اسالمی سریان دهند. 
دو کشور مصر و ایران از مهمترین پایگاه های اندیشه ای جهان 
اسالم به شمار می روند که این طرز تفکرات را به درون خود راه 
داده و نظریه پردازان خود را با آنها آشنا ساختند. در این بین برخی 
از اندیشمندان، به صورت تمام قد در مقابل تفکرات روشنفکری 
و به ظاهر مدرن، کرنش کرده و تمام آمال و آرزوهای خود را در 
نشر آنها می بینند. گروه دیگر به دلیل تعلقات شدید به سنت ها و 
مبانی ارزشی اسالمی، با تمام توان در مقابل این تفکرات اجنبی 
ایستادگی کرده و آنها را نقد می کنند؛ اما در این بین هستند کسانی 
که نه عالقه ای به افتادن در آغوش غرب دارند و نه آموزه های 
سنتی را برای زندگی امروزین جوامع کارآمد تلقی می کنند؛ از 

این رو به سراغ راه هایی برای جمع بین این دو تفکر می روند.
از  یکی  قاهره  دانشگاه  فلسفه  استاد  حنفی  حسن  آقای 
شاخص ترین اندیشمندانی است که داعیه آشتی بین سنت و 
مدرنیته را در سر پرورانده و نظریات خود را روی این هدف 
پی ریزی کرده است. ایشان که در سال 1935 میالدی به دنیا 
آمده و سابقه تحصیل و تدریس در دانشگاه های مختلفی همچون 
سوربون فرانسه، فیالدلفیای آمریکا و برمن آلمان را در کارنامه 
خود دارد، با قراردادن موضوع بازسازی سنت های اسالمی به 
عنوان پروژه کاری خود، کتاب های زیادی را در این زمینه به 
قلم تحریر درآورده است؛ کتاب هایی مثل »من العقیده إلی الثوره« 
که حتی اصول دین اسالم را نیز، گرفتار ضایعه کهنگی دانسته و 

سعی در متجددسازی آنها دارد. 
برخی از این آثار حنفی در دو دهه ابتدایی انقالب اسالمی، در 
ایران ترجمه شده و جسارت بیشتری به روشنفکران بومی در 
جهت مقابله با قرائت های سنتی از دین بخشیده است. فوت 
جبهه  تا  شد  بهانه ای  جاری  سال  در  معتزلی  اندیشمند  این 

روشنفکری ایرانی، دِین خود را به این استاد مصری ادا کرده و 
به سراغ بازنشر آثار و نظریات وی برود. صحبت های اغراق آمیز 
عبدالکریم سروش در تجلیل از مقام حسن حنفی و اعطای لقب 
»پدر نواندیشی دینی« به وی، مقدمه نشر یادداشت ها، مصاحبه ها 
و سخنرانی های زیادی را در فضای مجازی فراهم کرد. نشریه 
دیده بان اندیشه بر اساس رسالت تبیین گرایانه خود، در این شماره 
سعی دارد تا با بررسی دقیق اندیشه های این روشنفکر معاصر، 
نقدها و نظرات گوناگون موجود درباره این اندیشه ها را بازنمایی 
کند. از این رو شماره جاری در 4 فصل عمده تقدیم خواهد شد:

1.تجدد سنت ها در جهان اسالم
در این بخش، گزیده ای از نحوه ورود اندیشه های روشنفکری 
دینی به جهان اسالم با عطف توجه به جهان عرب و مخصوصا 
اکثر  در  هم  و  مصر  در  هم  شد.  خواهد  بیان  مصر،  کشور 
کشورهای عرب زبان، سه جریان عمده غرب گرا، اسالم گرا و 
جمع گرا در مواجهه با اندیشه های مدرن غربی شکل گرفته و هر 

کدام طرفداران خود را پیدا کرده است.
2.آشنایی با اندیشه حسن حنفی

و  اسالمی  تراث  تجدد  حنفی،  فکری حسن  پروژه  مهمترین 
نوسازی آنها بر اساس مقتضیات تاریخ کنونی است. ایشان با 
بهره گیری از مبانی مثل نسبیت گرایی، عمل گرایی، تاریخ گرایی، 
انسان محوری و سکوالریسم، نوسازی سنت های اسالمی را در 
3 ساحت زبانی، مفهومی و محیطی پی گرفته و سعی دارد تا این 
پروژه را در تمام سنت های فلسفی، کالمی، سیاسی و فرهنگی 

اسالم پیاده کند.
3.نقد اندیشه های حسن حنفی

اندیشه های حسن حنفی و مخصوصا نظریه نوسازی سنت را از 
سه جهت می توان مورد نقد و بررسی قرار داد. در ساحت مبانی، 
باید گفت که حنفی سعی دارد تا با استفاده از مبانی که از جانب 
اسالم مورد پذیرش قرار نگرفته، وارد عملیات نوسازی سنت های 
اسالمی شود. در ساحت روشی، پدیدارشناسی هوسرلی تنها 
سکویی است که حنفی نظریه خود را روی آن بنا کرده است. 
در ساحت بنای نظریه نیز می توان خوانش حنفی از دوره های 
تاریخی جهان، تمدن اسالمی و ماهیت و ویژگی های میراث 

اسالمی را مورد نقد قرار داد.
4.حنفی و اندیشمندان ایرانی

جریان انتقادی موجود در جبهه روشنفکران ایرانی به فرماندهی 
دکتر علی شریعتی، بیشترین قرابت نظری را با اندیشه های حسن 
حنفی داشته و با آن همراه است. حنفی و شریعتی در دانشگاه 
سوربون فرانسه با یکدیگر همکالسی بوده و در مورد  مسائلی 
پلورالیسم و سکوالربودن ماهیت دین،  نقد مدرنیته،  همچون 
بحث و گفتگو داشته اند؛ از این رو خروجی نظام فکری هر دو تا 

حدود زیادی به یکدیگر شبیه است.
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 مقدمه

حسن حنفی در 23 فوریه 1935، در دودمانی مصری زاده در 
قاهره متولد شد. در دبیرستان خلیل آقا، با تفکر و فعالیت های 
گروه اخوان المسلمین آشنا شد و در تابستان 1952، رسماً به آنها 
پیوست. در سال 195۶ با مدرک لیسانس فلسفه از دانشگاه قاهره 
فارغ التحصیل و برای اخذ مراتب باالتر عازم پاریس شد. یازده 
سال بعد یعنی در سال 19۶۶ موفق شد تا دکترای خود را از 
دانشگاه سوربن دریافت نموده و از مصاحبت دوستانی همچون 

دکتر علی شریعتی و حسن الترابی بهره مند گردد .
تا 19۷5   وی در کسوت استادی، در فاصله سال های 19۷1 
در  و  آمریکا  فیالدلفیای  دانشگاه  در  مدعو  استاد  به عنوان 
به  فاس)مراکش(  دانشگاه  در  19۸4م  تا   19۸2 میانه سال های 
تدریس پرداخت. دکتر حنفی همچنین به عنوان استاد مدعو در 
و  برمن(  آلمان)دانشگاه  تولوز(،  فرانسه)دانشگاه  دانشگاه های 
برخی دیگر از دانشگاه های آمریکا تدریس نموده و همچنین در 
فاصله سال های 19۸4 تا 19۸۷م در توکیو با دانشگاه سازمان ملل 
متّحد به عنوان مشاور علمی همکاری داشته است.در بازگشت 
به مصر در دانشگاه قاهره ابتدا تفکر مسیحی در قرون وسطی 
و سپس فلسفه اسالمی را تدریس کرده و به عضویت دانشکده 
فلسفه آن دانشگاه درآمد و تا آخر عمر در همان دانشگاه فعالیت 

نمود. 
پروژه اصلی حنفی در این سال ها بازگشت به سنت و میراث 
او  بود.  اسالمی  علوم  نوسازی  و  بازسازی  پرتو  در  اسالمی 
قصد داشت تا با این کار علوم کهن اسالمی را به روز و مطابق 
اقتضائات دوران جدید بسازد و استقالل و هویت اسالمی را در 
برابر غرب اعالم کند. او نام سنت و نوسازی)التراث و التجدید( 

را بر پروژه خود نهاد و سه حوزه برای آن قائل شد:
1. بازسازی سنت کهن.

2.بازاندیشی در بنیان اندیشه غربی. 
3. نظریه پردازی مستقیم در خصوص واقعیت های خارجی امت 

عرب مسلمان.
این پروژه در سطح علمی و نزد خواص التراث و التجدید و در 
سطح مردم عوام، الیساراالسالمی)چپ اسالمی( نام گرفت. چپ 
اسالمی تریبونی است که سنت و نوسازی در آن کارکردهای 
سیاسی اش را در جهت بسیج توده ها منعکس می کند. حسن 
حنفی چپ اسالمی را ادامه و مکمل اولین حرکات اسالمی در 
تاریخ معاصر می داند که به اوضاع مسلمانان و نیازهای سیاسی 
و اجتماعیشان توجه کرده اند. منظور او از این حرکات، جنبش 
سید جمال و عبده در بیداری اسالمی است. حنفی معتقد است با 
وجود اینکه در قرآن بر وحدت اسالمی تأکید شده است، لیکن 
چنین وحدتی وجود ندارد و چپ اسالمی به همین تمایز میان 
طبقات جامعه اسالمی از اغنیا و فقرا توجه دارد؛ تمایز طبقه حاکم 

و محکوم و سیطره طبقه اول و در این میان چپ اسالمی از 
طبقه دوم دفاع می کند. او هم چنین چپ اسالمی را نتیجه حتمی 
پیروزی بزرگ انقالب اسالمی در ایران می داند که چگونه ملت 
توانست در مقابل تمام قوای رژیم مستبد شاه ایستاده و با نیروی 

الهی پیروز شود. 
یکی از مهم ترین انگیزه های حنفی در این تکاپوی علمی، نگاه 
انتقادی وی به مطالعات اسالمی رایج است که از منظر وی، این 
مطالعات در چارچوب آکادمیک و علمی خود منحصر شده و 
هیچ دستاوردی برای زندگانی روزمره مسلمانان ارائه نداده است. 
به نظر می رسد که همین نگرش موجب شده است تا وی میراث 
اسالمی را با عینک ایدئولوژیک و سیاسی بنگرد. امری که از 
چشم منتقدان وی نیز دور نمانده است. مهم ترین اندیشه های 
کتاب  در  باید  را  آن  نوسازی  و  اسالمی  میراث  درباره  حنفی 

»التراث و التجدید، موقفنا من التراث القدیم« پی جویی نمود.
حسن حنفی بر خالف برخی از نامدارترین نواندیشان دینی، 
میراث دینی را زنده و پویا می داند که بر سلوک و روابط مردم اثر 
می گذارد و لذا نباید آن را در موزه ها جست وجو نمود. همچنین 
وی راه ایجاد تغییر در جوامع اسالمی را نوسازی این میراث دینی 
دانسته و کنارگذاشتن آن را روا نمی داند و بر همین اساس است 

که چشم بستن بر میراث دینی را چشم بستن بر واقعیت می داند.
حسن حنفی از معدود اندیشمندان عرب است که آثار و تالیفات 
زیادی)تقریبا 30 اثر( را از خود به یادگار نهاده است. این آثار 
اگرچه که به زبان های مختلفی همچون فارسی ترجمه شده؛ ولی 
در جهان عربی به صورت شایسته و بایسته مورد توجه قرار 
نگرفته و شاید از میان نواندیشان کسی جز محمد عابد الجابری 
به اندیشه های وی التفات نداشته است. حنفی آثار خود را در سه 

سطح تقسیم بندی می کند: 
1. سطح علمی و تخصصی مثل کتاب التراث و التجدید یا 

مقدمة فی علم االستغراب.
2.سطح فرهنگی مثل کتاب دراسات اسالمیه.

3.سطح عمومی و نوشته ها برای مردم مثل کتاب الیسار االسالمیه 
و هموم الفکر و الوطن )2 جلد(.

فعالیت های علمی دکتر حنفی منحصر به نگارش و تألیفات خود 
نبوده و در این مسیر تالش کرده تا از طریق ترجمه برخی آثار 
مهم به زبان عربی، گفتمان مّد نظر خود را ترویج و تقویت نماید. 
برای نمونه رساله سیاسی الهی اسپینوزا را با عنوان »رساله فی 
الالهوت و السیاسه« با مقدمه ای صد صفحه ای که خود بر آن 
نگاشت، به زبان عربی بازگرداند. فعالیت های علمی این استاد 
مصری، در 29 مهرماه 1400 و در ۸۶ سالگی خاتمه پیدا کرده و 
پیام های زیادی در رثای وفات و تجلیل از مقام علمی ایشان از 

سوی روشنفکران ایرانی و مصری، صادر گشت.



فصل اول

تجدد سنت ها در جهان اسالم

 خالصه ای از تاریخچه ورود تفکرات روشنفکری به جهان اسالم 



1. تجدد در جهان عرب

برای اشاره به جریان موسوم به تجدد در زبان فارسی از الفاظی 
نظیر تجدد، نوگرایی، روشنفکری و در زبان عربی از واژه هایی 
مثل الحداثة، التجدید و المعاصرة بهره گرفته می شود1. کهن ترین 
سندی که در آن نامی مشابه روشنفکر آمده، رسالة »نیچریه« سید 

جمال الدین اسدآبادی است. 
روشنفکر و روشنفکری دو اصطالح متداول در دورة جدید بر 
قشری از دانشوران جامعه اطالق می گردد که غالباً در حوزه 
فرهنگ و سیاست، مشتغل به اندیشة سنجش گرایانه و در پی 

تأثیرگذاری اجتماعی اند. 
و  تأمالت  از  برآمده  فکری  جریان های  به  اصطالح  دو  این 
ارائه  می  شود.  اطالق  نیز  پیش گفته  دانشور  قشر  رویکردهای 
این دلیل  به  تعریفی همه پسند از روشنفکر دشوار است؛ هم 
که غالباً مفروضات مختلف ایدئولوژیک بر تعیین خاستگاه و 

تداعی  دلیل  به  تأثیر می نهد و هم  این قشر  وظیفه 
لفظی غلط انداز واژة روشنفکر در زبان فارسی که 

معادلی درست و دقیق برای هیچ یک واژه های 
مشابه خود در زبان های اروپایی نیست. 

و  قاعده مند  کردِن  نو  معنای  به  تجدد 
هدفمند است2 که دارای سه اصل تعقل، 
طبیعت و ترقی می باشد. تعقل ابزاری است 

که انسان برای شناخت طبیعت و تصرف در 
آن استفاده می کند تا با تحول طبیعت، آدمی به 

پیشرفت و ترقی نائل شود3. 
معرفتی  به  یا  عصری داشتن  معرفتی  یعنی  روشنفکری 

فرازمانی رسیدن. برای روشنفکر واقعی، اتوریته های ذهنی وجود 
ندارد؛ یعنی هرگز از موضع یقین صحبت نمی کند. نه اینکه یقینی 
نداشته باشد؛ بلکه بدین معنی که همیشه آماده هرگونه تحّول در 
اندیشه است. تعریف روشنفکری هم در حال تحول بوده و هست. 
ظهور روشنفکری در آسیای مرکزی به مثابه جریانی تجددگرا و 
منتقد، در نیمة دوم سدة سیزدهم هجری اتفاق افتاد. همچون 
بیشتر سرزمین های اسالمی، در آسیای مرکزی شکل گیری آگاهی 
جمعی میان طیفی از نخبگان فرهنگی تجددگرا، سهم عمده ای در 
پیدایش روشنفکری داشت؛ هرچند ظهور این پدیده در آسیای 
مرکزی در مقایسه با دیگر بخش های جهان اسالم ظهور متأخری 
داشته و در آغاز قرن بیستم، عمیقاً تحت تأثیر گفتمان جدیدها یا 

جدیدیه قرار گرفت. 
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حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص39.

2.  عطا هودشتیان)13۸1(، مدرنیته، جهانی شدن و ایران، چ اول)انتشارات چاپخش(، 
ص14-13.

3.  مالکوم واترز)13۸1(، ترجمه منصور انصاری، جامعه سنتی و جامعه مدرن، چ 
اول)انتشارات نقش جهان(، ص 5۷.

روشنفکری به مثابة پدیده ای اجتماعی - فرهنگی در متصرفات 
مسلمان نشین روسیه تزاری - از جمله قفقاز - از برخورد میان 
روسیه، به عنوان حامل تمدن جدید غربی و جوامع اسالمی پدید 
آمد. اگرچه تجدد در دنیای غرب بر مبنای گسست از دین و 
کلیسا و ستیز با اندیشه ها و باورهای غیر تجربی پدید آمد؛ ولی 
این رویکرد با ورود به دنیای اسالم، در کالبد سه جریان حیات 

یافت: 

الف( جریان غرب گرا

این جریان معتقد است برای حل مشکالت می بایست از تمدن 
غرب اقتباس کرد؛ اینان ممکن است به وجه استعماری غرب 
معترض باشند؛ اما در تحقق جامعه آرمانی خود از جهت اهداف، 
ندارند.  دیده اند،  غرب  در  آنچه  مدلی جز  روش ها،  و  اصول 
اجماالً می توان ویژگی های مشترکی میان فَِرق این جریان در نظر 

گرفت که عبارت اند از:
* تاکید بر عربیت به عنوان عاملی وحدت بخش 

به جای تاکید بر دین. 
* تفسیری مدرن از آموزه های دین.

* تأثیرپذیری شدید از فلسفه های غرب.
* الگوی بی عیب شمردن نسخه غرب و 

جدایی دین از سیاست.

ب( جریان اسالم گرا

غرب گرا،  جریان  مقابل  در  جریان  این 
معتقد است برای حل مشکالت می بایست 
و  سیاسی  عرصه های  در  را  اسالمی  آموزه های 

اجتماعی زنده کرد و همواره با مظاهر تجدد مدرن مبارزه کرد.

ج( جریان تجدد در میراث اسالمی

این جریان را می توان خطی میانه، میاِن دو جریان باال در نظر 
لیبرالیسم،  جمله  از  متعددی  شاخه های  به  خود  که  گرفت 
سکوالریسم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم تقسیم می شوند4.  از 
عوامل مهم پیدایش تجدد در دنیای اسالم می توان به دو عامِل 

حاکمان و خواص جامعه اشاره نمود. 
حاکمان و نخبگان با تأثیرپذیری از وجوه تمدنی غرب، به دنبال 
تغییر شرایط موجود، و ایجاد ایدئولوژی مطلوب بوده اند. برخی 
با  و  تمدن عرب  مادی  دستاوردهای  از  با خوش بینی  آنها  از 
غفلت از بنیان های فلسفی و سیاسی آن، به راحتی تجدد را در 
همه دستاوردهای تمدنی اش پذیرفته و گاه آن را هماهنگ با 

آموزه های اسالمی معرفی کرده اند. 
برخی دیگر اسالم را مانع تجدد معرفی کرده و سعی کردند 
تا کشورهای اسالمی مثل مصر را بیشتر از مبانی اسالمی، به 

4.  نصراهلل آقاجانی )1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 
حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص۷-۸ و 2۶.

م
سال

ن ا
ها

 ج
در

ها 
ت 

سن
دد 

ج
 ج ت

ول
ل ا

ل
ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ر 00
 آذ

/3
ه 3

ار
شم



12

تجدد به معنای نو کردِن قاعده مند 
و هدفمند است که دارای سه اصل 
تعقل، طبیعت و ترقی می باشد.تعقل 
برای شناخت  انسان  ابزاری است که 
استفاده  آن  در  تصرف  و  طبیعت 

می کند. 



مبانی غربی نزدیک نمایند. در این میان مسیحیان عرب که خود 
را به غرب نزدیک تر از اسالم می دانستند، نقش برجسته ای در 

غرب گرایی و البته غرب زدگی ایفا نموده اند. 
مجموعه  این زمینه های داخلی، تهاجم استعماری غرب علیه 
اسالم را تشدید کرده و تأسیس مراکز علمی مدرن در کشورهای 
جهان سوم، اعزام دانشجویان به اروپا و انتشار کتب مسیحیت، 

این استعمار را به حد نهایت خود رسانید.  

2. تجدد در مصر 

جریان تجدد در مصر را می توان از سال 1۷۸9م که ناپلئون به 
مصر هجوم برد و آن کشور را اشغال کرد، پی گرفت1. نقطه آغاز 
تحول در اندیشه معاصر مصر را به سه شخصیت قرن نوزدهم 
یعنی عبدالرحمن الجبرتی، حسن العطار و اسماعیل الخشاب 
نسبت  می دهند؛ هرچند که نباید از فعالیت مستمر افرادی همچون 
رفاعه طهطاوی در این مسیر غافل شد.2 درست شبیه جریانات 
سه گانه ای که در جهان عرب و در مواجهه با پدیده تجدد ذکر 
شد، در مصر نیز سه گروه اندیشه ای معاصر ظهور و بروز پیدا 

کرده اند:

الف( روشنفکری

پیدایش  در  متعددی  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  زمینه های 
این  از  یکی  است.  بوده  دخیل  مصر  در  روشنفکری  جریان 

1.  همان، ص24.
2.  لویس عوض)19۸۷ م(، تارخ الفکر المصری الحدیث من الحملة الفرنسیة الی عصر 

اسماعیل، چ چهارم)مکتبة مدبولی(، جزء الثانی، ص 1۷۸-1۷۷.

زمینه ها، فرمانروایی فردی به نام »محمدعلی پاشا« بر مصر بود 
که با اعزام صدها دانشجوی مصری به اروپا زمینه نفوذهای بعدی 

را ایجاد کرد3. 
البته حمله ناپلئون به مصر و تأسیس »بنیاد مصر« و پرورش 
متجددین دینی از جمله عبدالرحمن الجبرتی )1۷54-1۸25م(4 
که از پیش قراوالن این جریان بودند و بعد از آن تأسیس دومین 
مرکز علمی به نام »دارالعلوم« در سال 1۸۷2م را نمی توان نادیده 

انگاشت.5

نود و سه سال بعد )1۸۸2 م(، مصر به اشغال انگلستان درمی آید 
میان  این  در  می گیرد۶.  مصر سرعت  در  غرب  تمدن  نفوذ  و 
نمی توان نقش میسیونرهای غرب گرا را نادیده گرفت۷. مهم ترین 
اینگونه  می توان  را  مصر  در  روشنفکری  جریان  ویژگی های 

برشمرد:
همین  )از  غرب  تفکری  مبانی  به  تمسک  با  سنت  نقد  یک: 
روش های  به  را  خود  جای  دین  فهم  سنتی  روش های  رو 

معرفت شناختی مدرن می دهد.(

3.  حمید عنایت)13۶3(، سیری در اندیشه سیاسی عرب، چ سوم)چاپخانه سپهر(، 
ص14-9.

4.  لویس عوض)19۸۷ م(، تارخ الفکر المصری الحدیث من الحملة الفرنسیة الی عصر 
اسماعیل، چ چهارم)مکتبة مدبولی(، جزء الثانی، ص 239-1۷۷.

5.  فضیل ابوالنصر، رویارویی غرب گرایی و اسالم گرایی، ترجمه حجت اهلل جودکی، 
چ اول)مرکز انتشارات وزارت امور خارجه(، ص 10؛ حمید عنایت)13۶3(، سیری در 

اندیشه سیاسی عرب، چ سوم)چاپخانه سپهر(، ص2۶.
۶.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 

حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص۷0.
۷.  همان، ص۷2.
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دو: با تفکیک میان دین و اندیشه دینی، اندیشه دینی را امری 
زمانمند و تاریخی قلمداد می کند و سعی در عصری سازی اندیشه 

دینی دارد1.
سه: عمل گرایی)هدف روشنفکران، صرفاً فلسفی اندیشی نیست 
بلکه هدف تغییر وضعیت موجود مسلمین به وضعیت مدرن 

است.(2
در اواخر قرن نوزدهم، انتشار نشریه های »المقتطف«، »الهالل« و 
»الجامعة« در مصر، نشر افکار روسو، منتسکیو، آگوست کنت و 
دیگر فالسفه غربی را پررنگ تر کرده و جریان روشنفکری را به 
جریان غالب تبدیل کرد.3 این جریان در مصر به طور کلی تحت 

چهار گرایش تقسیم می گردد:

1. لیبرالیسم

معرفت محوری در لیبرالیسم همان »فرد محوری« بوده و از این رو 
می توان گفت که این گرایش به دنبال آزادی فردی است؛ هرچند 
مفاهیم »رواداری« و »حریم خصوصی« نیز در این گرایش پررنگ 
است. رفاعه طهطاوی را می توان از افراد برجسته این گرایش در 

مصر تلقی کرد4. 

2. سکوالریسم

در جهان عرب سکوالریسم که معارِف مبتنی بر عقل را بی نیاز 
از معارف آسمانی می داند و قائل به سلب قدرت سیاسی از دین 
و محدودکردن آن در حوزه ارتباط فرد باخداست5، ابتدا توسط 
روشنفکران مسیحی در سوریه و لبنان ترویج داده شد. از این 
بابت می توان دو مسیحِی عرب به نام های فرح آنطوان و شبلی 

شمیل را از افراد پیش گام در این رویکرد می داند۶. 
البته برخی پژوهشگران، طه حسین، محمد حسنین هیکل و علی 
عبدالرزاق را نیز از داعیه داران سکوالر در جهان عرب خصوصًا 

مصر تلقی کرده اند۷.

3. ناسیونالیسم  

ناسیونالیسم، لغتا به معنای استقالل و آزادی ملی به کار می رود 
که وقتی با قید »عربی« همراه شود، به معنای اعتقاد به وجود 

1.  عبدالحمید شرفی)13۸2(، عصری سازی اندیشه دینی، ترجمه محمد امجد، چ 
اول)نشر ناقد(، ص3۸-20.

2.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 
حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص29.

3.  هشام شرابی)13۶9(، روشن فکران عرب و غرب، ترجمه عبدالرحمن عالم، چ 
دوم)دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی(، ص ۸1-۷۷.

4.  احمد صالح زکی)19۷۷م(، مصر و المسالة الدیمقراطیة، چ اول)دارالوسام(، ص 
.50

5.  حسن حنفی)199۸م(، هموم الفکر و الوطن، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، 
ج1، ص 420.

۶.  همان، ص 21.
۷.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 

حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص9۶-۸4.

ملتی عربی است که از فرهنگ، نژاد، تاریخ و سرنوشت مشترکی 
برخوردارند و زبان واحدی بر آنها حاکم است۸. ناصف یازیجی، 
و  میان مسیحیان عرب9  از  نجیب عازوری  بستانی و  پطرس 
طهطاوی از مسلمانان عرب10، شروع کننده این گرایش در مصر 

به شمار می آیند.

4. سوسیالیسم 

دنبال  به  بیشتر  مصر  خصوصاً  عرب  جهان  در  گرایش  این 
شعارهایی مثل عدالت اجتماعی و مبارزه با تضاد طبقاتی بود. این 
گرایش در زمان جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری وقت مصر 

اوج گرفته و به شاخه های متعددی تبدیل شد.11
بیان شد که رفاعه طهطاوی، از شاخص ترین اندیشمندان جریان 
روشنفکری در مصر است. طهطاوی از شاگردان حسن عطار است 
که نفوذ جریان تمدنی غرب را در مصر تسهیل کرد. طهطاوی از 
متفکرینی است که در گرایش های مختلف روشنفکری صاحب 
اثر است. دو کتاب »مناهج االلباب المصریه فی مباهج االداب 
العصریة« و »تخلیص االبریز فی تلخیص باریز« وی را می توان دو 

عنصر بذرافشانی تفکر لیبرالیستی در مصر به شمار آورد. 

چ  عرب،  جهان  در  ناسیونالیسم  پدیده  بررسی  درویش پور)13۷4(،  حجت اهلل   .۸
اول)مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی(، ص 3۸.

9.  جورج انطونیوس)19۸0م(، یقظة العرب، ترجمه ناصر الدین اسد و احسان عباس، 
چ ششم)دارالعلم للمالیین(، ص 115-109.

10.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه 
حسن حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص100.

11.  همان، ص110-10۶.
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تحصیِل پنج ساله وی در فرانسه و تأثیرگرفتن از افکار رسو، 
به وضوح  کتاب  این دو  در  را می توان  کندیاک  مونتسکیو و 
مشاهده کرد1. طهطاوی مفاهیم جدیدی مثل ملت، وطن، حریت 
و جمهوریت را بر اساس ظواهر نصوص دینی در مصر ترویج 

کرد2. 
و  سیاسی  نظام های  و  علوم  به  به غرب  رویکرد خود  در  او 
اجتماعی آنها بسیار خوش بین بود و آنها را الگویی برای رشد 
و ترقی می دانست. وی هرچند به جلوه های ضداخالقی برخی 
از شهرهای تمدن غرب، توجه دارد؛ اما در دیدگاه خود به بُعد 
استعماری و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی آن حداقل کم اعتنا 

است. 
برخی از پژوهشگران معتقدند که شیفتگی امثال وی به غرب و 
عدم اطالع ایشان از مبانی فلسفی تمدن غرب موجب گرایش 
عجیب آنها به تمدن غرب و نادیده گرفتن سمومِ این تفکر است. 
عجیب تر اینکه طهطاوی مفاهیم چنین تمدنی را با مفاهیم اسالمی 

نیز تطبیق و پیوند می زند.3 
فی  الوطنی  »ابوالفکر  را  طهطاوی  القاب  از  یکی 

اندیشه  که  چرا  می دانند  العربی«  الوطن 
ناسیونالیسم و تعبیر »وطن« با افاده معنایی 
جدید، نخستین بار، توسط وی در ادبیات 

روشنفکران مصری رواج یافت.4
منشأ  دین،  همانند  وطن  وی،  نظر  از 
حریت  حق  و  است  وظایفی  و  حقوق 
تام، بزرگ ترین حقی است که وطن برای 
اعضایش پدید می آورد. فرد وطن پرست 
باید در عشق به وطن همه منافع خویش 

را فدا کند تا در مقابل، وطن هم از حقوق او 
حمایت کند.5

ب( اسالم گرایی

در مقابل جریان روشنفکری در مصر، می توان از جریانی سخن به 
میان آورد که دلبسته به فرهنگ و اندیشه اسالمی بوده و در سدد 
بازسازی جامعه مطابق اصول و ارزش های اسالمی برآمده اند. از 
جمله زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شکل گیری جریان 

اسالم گرا در مصر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. حمید عنایت)13۶3(، سیری در اندیشه سیاسی عرب، چ سوم)چاپخانه سپهر(، 
ص 2۸.

2.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 
حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص۷۶.

3.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 
حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص۷۸-۷۷.

4.  محمد عمارة)19۷3م(، االعمال الکامله لرفاعة رافع الطهطاوی، چ اول)الموسسة 
العربیة للدراسات و النشر(، ج1، ص 123 و ج2، ص 25۶.

5.  محمد عمارة)19۷3م(، االعمال الکامله لرفاعة رافع الطهطاوی، چ اول)الموسسة 
العربیة للدراسات و النشر(، ج2، ص434-433.

* استبداد و انحطاط اجتماعی. 
* تهاجم گسترده غرب.

* رکود و انحطاط فکری در فضای غلبه تفکر اشعری.
* غرب زدگی و بحران هویت.

سید جمال الدین اسدآبادی )1254-1314ق( و شیخ محمد عبده 
)12۶۶-1323ق( را می توان در رأس جریان اسالم گرا در مصر 
به شمار آورد.۶ همچنین رشید رضا نیز به عنوان سرسلسله جریان 
»اخوان المسلمین« را می توان ذیل جریان اسالم گرا دانست که 

درصد زیادی از افراطی گری این جریان را به دوش می کشد.۷ 
دلیل شعارِ  به  را  تحلیلگران جریان وهابیت  از  برخی  اگرچه 
بازگشت به سلف شبیه جریان اخوان المسلمین دانسته اند؛ اما 
با  نیست. رویکرد اخوان  افراط  از  نیز خالی  مقایسه ای  چنین 
تاکید بر عقل، علم، اجتهاد و نوآوری، خِط خود را از وهابیِت 
جمودگرای خشونت طلب و ستیزه جو با فرق اسالمی خصوصًا 

شیعه جدا کرده است. 
سید جمال الدین اسدآبادی به عنوان مهمترین شخصیت جریان 
اسالم گرایی در مصر، بعد از گذراندن مراحلی از عمر 
خود در ایران، افغانستان، عراق، عثمانی، مصر و 
هند و آشنایی بافرهنگ و تمدن جدید غرب، 
در سال 1۸۷1م برای بار دوم به قاهره رفت 
و این دوره از زندگی او که هشت سال به 
طول انجامید، نقش چشم گیری در پیدایش 
پیدایش  و  مصر  استعماری  ضد  نهضت 
پرچمدار  هرکدام  که  داشت  شاگردانی 
اسالمی  بیداری  و  استعماری  ضد  نهضت 

بوده اند. 
سید جمال تحت تأثیر انقالبی بودن و عمل گرایی، فکر 
و اندیشه خود را مثل یک نظریه پرداز در دستگاه منسجمی تنظیم 
نکرد؛ اما نمی توان عمق اندیشه و نظریه سیاسی او را نادیده 
اسالمی  جوامع  در  موجود  آسیب های  او،  نظر  از  انگاشت۸. 

عبارت اند از:
* اختالف و تفرقه بین مسلمین. علت این تفرقه از نگاه وی، 

گسست عقاید دینی مسلمین از رفتارشان است9.
* عقب ماندگی علمی. ایشان علت این آسیب را انحطاط سیاسی 

می دانند10.
سید جمال حرکت اجتماعی خود را بر پایه دین بنا نهاد و در تمام 

۶.  همان، ص2۷.
۷.  حمید عنایت)13۶9(، دین و جامعه، چ دوم)دفتر نشر فرهنگ اسالمی(، ص33-9.
۸.  جمعی از نویسندگان)13۷5(، سید جمال حوزه ها، چ اول)مرکز انتشارات دفتر 

تبلیغات اسالمی(، ص 3۶-35.
9.  سید جمال الدین اسدآبادی، العروة الوثقی، نرم افزار آثار سید هادی خسروشاهی، 

ص 31-33 و 131.
10.  سید احمد موثقی)13۷۸(، علل و عوامل ضعف و انحطاط مسلمین، چ دوم)دفتر 

نشر فرهنگ اسالمی(، ص ۶5.
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یکی از القاب طهطاوی را »ابوالفکر 
العربی« می دانند  الوطن  الوطنی فی 

چرا که اندیشه ناسیونالیسم و تعبیر 
جدید،  معنایی  افاده  با  »وطن« 
ادبیات  در  وی  توسط  نخستین بار، 

روشنفکران مصری رواج یافت.



بیانیه ها و مقاالت خود به صورت وسیعی از آیات قرآن کریم و 
روایات پیامبر اکرم بهره می برد. سیاست نیز در نظرگاه وی جدای 
از دین تلقی نمی شد. وی به صراحت اعالم می کند که اسالم، 
حکومت کسی را می پذیرد که صاحب والیت باشد و در غیر این 

صورت او را نفی می کند.1
او می گوید: همان طور که اسالم دین دعوت به امور معنوی است، 
تنظیم کننده حیات اجتماعی و تعامالت مدنی هم هست. وی 
حکومت موردنظر اسالم را حکومت شریعت و قانون اسالم 
می داند2. از منظر سید جمال، اسالم محکم ترین اساس برای 

تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان است. 
فلذا مکاتبی که در تعارض با دین هستند را به شدت محکوم 
مناسبت  به همین  را  »مادی گری«  مثل  کتابی  اساساً  می کند و 
نگاشته و سه مذهب سوسیالیسم، کمونیسم و نهیلیسم را محکوم 
می کند؛ زیرا معتقد است هر سه برای تحقق هدفی واحد فتنه 

برانگیخته اند.3
سید جمال برخالف روشنفکران، در مقابل تمدن غرب انفعال 
قبیل  از  الفاظی  با  غرب زدگان  است  معتقد  و  نمی دهد  نشان 
آزادی خواهی، وطن پرستی و قومیت گرایی خودشان را زعمای 
و مسکن  لباس  در  اینان صرفاً  حریت شمرده اند و حال آنکه 
داده است که  نشان  تاریخی  تقلید کرده اند و تجربه  از غرب 

روشنفکران از عوامل نفوذ بیگانگان هستند.4 
تربیت شاگردانی نظیر شیخ محمد عبده، شوراندِن مردم علیه 
دستگاه استبداد، تأسیس نشریه العروة الوثقی و زمینه سازی برای 
پیدایش اخوان المسلمین را می توان از جمله آثار حضور سید 

جمال در مصر به شمار آورد.

ج( تجدد میراث

با  که  است  در مصر، جریانی  رایج  اندیشه ای  سومین جریان 
بهره گیری از هر دو جریان قبلی، داعیه نوسازی سنت ها و میراث 
اسالمی را یدک می کشد. جریان موسوم به جریان تجدد در 
تراث اسالمی، خود را وام دار تفکر غربی می داند و عصری کردن 
دین و نوگرایی در اندیشه دینی را با اسلوب جدیدی پی می گیرد. 
این رویکرد نه مثل جریان غرب گرا، صراحت دین زدایی را دارد 
و نه مثل جریان اسالم گرا در چارچوب های مرسوم علما به دفاع 

از دین می پردازد. 
این جریان، دین را امری تاریخی و تمدنی می پندارد که می بایست 

1.  سید جمال الدین اسدآبادی، العروة الوثقی، نرم افزار آثار سید هادی خسروشاهی، 
ص2۶.

2.  همان، ص12-10.
3.  سید جمال الدین اسدآبادی، نیچریه یا مادیگری، انتشارات اسالمی، ص 5۷ و۶0 

و ۷4.
4.  سید جمال الدین اسدآبادی، العروة الوثقی، نرم افزار آثار سید هادی خسروشاهی، 

ص19-1۸.

به تناسب نیازهای عصر، آن را بازسازی نمود.5
به عبارت دیگر جریان تجدد هرچند دل در گرو دین دارد؛ اما 
موازین و متدولوژی حل مسائل خود را از تفکر مدرن غرب اخذ 
می کند. در این رویکرد، دین فاقد زبان گویایی از خود و حتی 
فاقد ذات تلقی می شود و فقط شرایط تمدنی و تفاسیر متفاوت 
یا متعارض است که به تناسب شرایط فوق، اندیشه دینی را پدید 

می آورد.۶
تراث اسالمی در نگاه قائلین این جریان، همان میراث فکری 
و فرهنگی اسالم است که قرآن، روایات و سنت قطعیه نبی 
اکرم)ص( و ائمه اطهار در رأس آن قرار دارند.۷ از مشخصات 

رویکرد این جریان می توان چند مورد را ذکر نمود:
انکار  را  دینی  مبانی  به صراحت  مواجهه دین و تجدد،  1. در 
نمی کند؛ اما سعی دارد با تفسیری نو از تراث اسالمی به این 

مواجهه پایان بدهد.
2. در نظریات خود به متون یا تراث دینی استناد می کند.

3. رویکردی انتقادی خود را نسبت به تمدن غرب حفظ می کند.۸
اگرچه افرادی زیادی همچون عادل الجابری در زمره اندیشمندان 
معتقد به این جریان قرار می گیرند؛ اما به جرات می توان مرحوم 
دکتر حسن حنفی را به عنوان بارزترین شخصیت در این جریان 

معرفی نمود.

5.  همان، ص۸.
۶.  حسن حنفی، قضایا معاصرة فی فکرنا المعاصر، دارالفکر العربی، ص۸2-۸1.

۷.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 
حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص40.

۸.  همان، ص50-49.
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فصل دوم

 آشنایی با اندیشه حسن حنفی

گزارشی از مبانی، روش ها و نظریات مشهور حسن حنفی
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1.پروژه فکری حسن حنفی

حسن حنفی از مؤسسان جریان چپ اسالمی )الیسار االسالمی( 
در  قباًل  که  دسته بندی  باتوجه به  که  است  )19۸0م(  مصر  در 
خصوص جریانات اسالمی در مواجهه با تمدن غرب ارائه شد، 
می توان او را ذیل جریان تجدد دسته بندی نمود1. البته او هدف 
خود را از تأسیس »الیسار االسالمی«، ایجاد وحدت ملی و رفع 
اسالم گرا و جریان سکوالر  دو جریان سلفی  میان  خصومت 

غرب گرا می دانست.2
حسن حنفی در حقیقت بنا داشت بین اسالم گرایی و غرب گرایی 
جمع کند.3 در سال 1952م به دلیل اینکه جریان اخوان المسلمین، 
بین وطن و دین جمع کرده بود، نظر حنفی را به خود جلب کرد. 
او همچنین در برخی موارد تحت تأثیر سید قطب بود.4 مهم ترین 
پروژه وی )که یکی از کتب وی نیز به همین نام است( »التراث 
و التجدید« )میراث و نوسازی / نوسازی تراث( نام دارد که طّی 
نیم قرن بدان اشتغال داشته و دربردارنده ابعاد گوناگونی است که 

هر یک از آنها را در آثاری جداگانه کاویده است. 
موضوع مهم تجدد و تراث اسالمی، او را واداشت تا در دو حوزه 
اسالم و غرب و در دو سطح عمومی و تخصصی اندیشه هایش 
را عرضه کند. حنفی در جامعه ای زندگی می کرد که در قرن 
نوزدهم به خط مقدم رویارویی با تفکر غرب تبدیل شده بود. 
جریان اخوان که حنفی، جوانی خود را در این مکتب گذراند، در 
حال مبارزه با تفکر غربی بود و از آن سو جریان های غرب گرا 
نیز ساکت ننشسته بودند و همواره سعی در تئوریزه کردِن مفاهیم 

غربی داشتند. 
حنفی بعد از سرکوب جریان اخوان توسط جمال عبدالناصر به 
فرانسه جهت تحصیل عزیمت کرد. شاید همین رفت وآمد میان 
دو طیِف فکری غرب گرا و اسالم گرا او را به این فکر واداشت 
که وجه جمعی میان آنها بیابد و نظریه »نوسازی تراث یا تجدد 

در میراث اسالمی« را ارائه بدهد.

1.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 
حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص۸ و 30 و ۶4.

2.  حسن حنفی و دیگران)13۸0(، میراث فلسفی ما، گردآورنده فاطمه گوارایی، چ 
اول)نشر یادآوران(، ص 13-12.

3.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 
حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص33.

4.  عبدالجبار رفاعی)1421ق(، الفکر االسالمی المعاصر، چ اول)دارالفکر المعاصر(، 
ص 21۷.

2.مبانی و روش شناسی اندیشه حنفی

درباره  نصرابوحامدزید  مثل  حنفی  شاگردان  دیدگاه  مالحظه 
خردگریز و تاریخی بودن اندیشه دینی،5 این را عیان می سازد که 
این استاد مصری نیز معرفت دینی و دین را یکسان ندانسته و 
حاکمیت دینی و مرجعیت سنت و میراث اسالمی را نفی می کند. 
به جزم اندیشی  متهم  مطلق  به صورت  را  دینی  گفتمان  ایشان 
غیرعقالنی می کند و خدا اندیشی را در تعارض با انسان اندیشی 
تلقی می کند۶. اگر بخواهیم مبانی فکرِی حسن حنفی را به صورت 

منظم دسته بندی کنیم، باید به برخی از مهمترین آنها اشاره کنیم:۷

الف( نسبیت گرایی

از نظر حنفی میراث اسالمی مجموعه ای از قرائت های مختلف 
است که هیچ معیاری برای تشخیص صادق و یا کاذب بودِن 
آنها وجود ندارد. از همین رو قرائت جدید، میراث گذشته که 
در حقیقت اندیشه ها و قرائت متفکرین اسالمی گذشته است را 

تخطئه نمی کند. 
او می گوید: توحید امر ثابتی است و همه ما موحد هستیم؛ ولی 
متغیر  نیازهای عصر مختلف و  فهم توحید مطابق  چگونگی 
است.۸ به همین مناسبت است که افراد ملحدی نظیر پل سارتر 
- از نظریه پردازان اگزیستانسیالیسم - را به دلیل اینکه آزادی خواه 

بوده و از ملت های جهان سوم دفاع کرده اند، ملحد نمی داند.9
حنفی همه چیز را نسبی و غیر مطلق می داند و تنها »تاریخی بودن 
آگاهی« را امر ثابت و مطلق می داند.10 وی مدعی است تغییر 
شرایط اجتماعی و ارائه قرائت و تفسیری متناسب با شرایط زمانه 
نه تنها نادرست نیست بلکه ضروری و موردِ تجویز اصول اساسی 
میراث اسالمی است. از همین رو وحی نیز متناسب با اوضاع 
متفاوت و متغیر است. فلسفه اجتهاد نیز همین رعایت اقتضائات 

عصر و دوره است.11 
ایمان و الحاد هم معنای اصیل خود را از دست می دهد و حاکی 

از واقعیتی عینی نخواهد داشت.12
روشن است که وقتی نسبیت، امری صحیح تلقی شود، الجرم 

5.  نصر حامد ابوزید)13۸3(، نقد گفتمان دینی، ترجمه حسن یوسفی اشکوری و 
محمد جواهر کالم، چ اول)نشر یادآوران(، ص 113-105.

۶.  نصر حامد ابوزید)13۸3(، نقد گفتمان دینی، ترجمه حسن یوسفی اشکوری و 
محمد جواهر کالم، چ اول)نشر یادآوران(، ص 143-140.

۷.  نک: نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه 
حسن حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص1۶9-15۸.

۸.  حسن حنفی)1992م(، التراث و التجدید، چ چهارم)الموسسة الجامعیة للدراسات و 
النشر و التوزیع(، ص22-21.

الجامعیة  9.  حسن حنفی)1412ق(، مقدمة فی علم االستغراب، چ اول)الموسسة 
للدراسات و النشر و التوزیع(، ص 3۷0.

10.  همان، ص4۶5.
11.  حسن حنفی)1992م(، التراث و التجدید، چ چهارم)الموسسة الجامعیة للدراسات 

و النشر و التوزیع(، ص55.
12.  همان، ص۶1.
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نگاه  از  اسالمی  میراث 

مجموعه  از  است  عبارت  حنفی 
درباره  ما  تفسیرهایی که گذشتگان 

واقع و جهان اجتماعی خود داشته اند؛ 
لذا گاهی مثل اشاعره از دین، جبری ات 
فهم می شود و گاهی مثل معتزله از 

آن تفویض فهم می شود. 

با  رو حنفی  همین  از  داد.  تن  نیز  کثرت گرایی  به  می بایست 
بیان اینکه همه فرق اسالمی بر اساس شرایط مختلف فرهنگی 
پدیدآمده اند و هر یک بازتابی از آن شرایط هستند و دو عنصر 
هم  »کثرت گرایی«  به  قائل  می کنند،  عرضه  را  تغییر  و  ثبات 

می شود.1

ب( عملگرایی

کذب  و  صدق  برای  معیاری  حنفی  شد،  بیان  که  همانطور 
معیاری  وی  خودِ  اما  نیست؛  قائل  دین  از  متعدد  قرائت های 
عملگرا به نام »فایده مندی« را برای تفکیک قرائت ها و تمییز آنها 

از یکدیگر و قضاوت در موردشان پیشنهاد می دهد.2 
البته حنفی از اینکه او را پراگماتیسم )عمل گرایی( بدانند، برحذر 
است فلذا می گوید: در میراث ما، معیار نظری و عملِی صدق، 
یکی است زیرا در اصول تراث یعنی وحی هم این دو به وحدت 

می رسند و دو امر مجزا نیستند.3

ج( تقدس زدایی از اندیشه دینی

همان طور که قباًل توجه داده شد، حنفی دین و 
تفکر دینی را از هم تفکیک می کند و معتقد 
میراث  از  بخشی  صرفاً  دین  که  است 
گفت  باید  رو  همین  از  است.  اسالمی 
میراث اسالمی از نگاه وی عبارت است از 
مجموعه تفسیرهایی که گذشتگان ما درباره 
واقع و جهان اجتماعی خود داشته اند؛ لذا 
گاهی مثل اشاعره از دین، جبری ات فهم 
می شود و گاهی مثل معتزله از آن تفویض 

فهم می شود. 
همین فهم های متعدد در آینده نیز مستمر خواهد 

بود و قرائت های جدیدی ظهور خواهند کرد؛ بنابراین تالش 
برای بازسازی میراث با قداست دین و عواطف دینی مردم به 

میراث، ارتباط ندارد.4
 ثمره این نگاه این است که هرگونه تالش و اجتهاد در اصول و 
فروع دینی به میراث اسالمی بازگشت داشته در نتیجه قرائت های 
مختلف قداست نخواهند داشت و تمام اندیشه های علوم بنیادیِن 
اسالمی نظیر فقه و فلسفه و کالم و ... از حوزه قداست خارج و 

تغییر آنها به دین مربوط نمی شود.
نه  را  »میراث«  برای  »اسالمی«  قید  حنفی  توضیحات،  این  با 
توضیحی می داند و نه احترازی، به عبارتی آن را فاقد معنای دینی 

1.  همان، ص55.
الجامعیة  2.  حسن حنفی)1412ق(، مقدمة فی علم االستغراب، چ اول)الموسسة 

للدراسات و النشر و التوزیع(، ص514.
3.  حسن حنفی)1992 م(، التراث و التجدید، چ چهارم)الموسسة الجامعیة للدراسات 

و النشر و التوزیع(، ص5۶-55.
4.  همان، ص23.

یا دارای معنای جدیدی می داند. او نخست می گوید لفظ اسالمی 
واژه ای دینی است و نمی تواند وصف تمدنی باشد؛ اما در نهایت 
اگر بخواهد صفتی برای تمدن باشد، نشان دهنده پیدایش تمدن 
در مرکزیت اسالم و به عنوان پدیده ای تاریخ خواهد بود و نه 

دینی؛ لذا فراتر از این، هیچ معنای دینی ای را افاده نمی کند.5

د( تاریخی گری 

حنفی برای هر دوره تاریخی و تمدنی، یک امر ثابت قائل است 
که از آن به تاریخی بودن آگاهی تعبیر می شود؛ فلذا می توان گفت 
حنفی برای هر دوره تاریخی یک روح قائل است. به این معنا 
که اندیشه ها در شرایط تاریخی معین و در محیط تمدنی خاصی 
پدید می آیند. طبق این رویکرد، قرآن از خود سخن نمی گوید و 
به فکر دینی تبدیل نمی شود؛ بلکه گروه خاصی یا فرد خاصی آن 
را به تفسیر می کشاند و از گذرگاه تاریخ اندیشه دینی به وجود 
می آید؛ بنابراین به دلیل متغیربودِن اوضاِع تاریخی، اندیشه های 

دینی نیز متأثر از آن متغیر و متکثر خواهند بود.۶
حنفی همان طور که مکاتب غربی را تاریخی و ناظر به تاریخ و 
هر عصر می پندارد، کتاب و حدیث در نزد مسلمانان 
را نیز به همان شکل تحلیل می کند. وی معتقد 
است که فقه، تاریخی ترین علم از میان علوم 
نقلی است. بعد از آن، تفسیری که از قرآن 
ارائه می شود، تاریخی است و در ادامه سیره 
و حدیث و خودِ قرآن، همه اینها مراتب 

تاریخی را دارند.۷

ه( انسان محوری

حنفی در رویکرد تجددی خود به میراث اسالمی، 
انسان را محور اندیشه و مطالعات خود قرار می دهد. 
شاید بتوان این مبنا را ناشی از همان نگاه تاریخی وی از دین 
قلمداد کرد؛ چرا که وقتی تفسیر خود از دین را بر اساس انسان 
معاصر قرار دهیم، دیگر مفاهیمی از قبیل »اهلل« یا »توحید« از 
محوریت می افتد. انسان شناسی حنفی را نمی توان برآمده از دین 
تلقی کرد؛ بلکه نگاه وی به انسان یک نگاه پدیدارشناختی است. 
انسان در مکتب پدیدارشناختی، خالق همه حقایق است و حقایق 
اساساً با انسان معنا می یابد. شاهد این نگاه از جانب حنفی را 
می توان به سخن وی که می گوید میراث دینی تمدن غرب در 

قرون وسطی، به سبب خدا محوربودن غیرعقالنی بود، دانست.۸

5.  همان، ص24.
۶.  حسن حنفی، قضایا معاصرة فی فکرنا المعاصر، دارالفکر العربی، ص۸0-۷9.

۷.  حسن حنفی)13۸0(، از نقد سند تا نقد متن)4(، ترجمه سید محمد حسین روحانی 
، مجله علوم حدیث، ص ۶5-40.

۸.  نک: حسن حنفی)1412ق(، مقدمة فی علم االستغراب، چ اول)الموسسة الجامعیة 
للدراسات و النشر و التوزیع(، ص۸۸-۸۶.
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و( سکوالریزه کردن دین

وقتی فهم عمیقی از دین حاصل نشود، می توان مثل حسن حنفی 
تفسیری بریده از آسمان به دین بخشید؛ چیزی که شاید برای 
خواننده این نوشتار، عجیب به نظر برسد؛ چرا که دین آسمانی و 
تفسیر زمینی، جمعی متناقض به نظر می رسد. حنفی تطور جریان 
اخوان را امری الزم می شمرد. او این تطور را به این می دانست 
که جریان اخوان باید به سمت تئوریزه کردن نظریه اسالم سکوالر 
برود. فلذا تفسیری که وی از سیاست اسالمی می دهد این است 
که حاکمیت خدا یعنی همان حاکمیت مردم، در این صورت 

حکومت دینی بی معنا خواهد بود.1
حسن حنفی اعتقاد دارد که در شرایط قرن بیستمی که جهان 
اسالم دچار عقب افتادگی و اشغال شده است، هدف اصلی باید 
رهایی و استقالل جهان اسالم باشد و برای رسیدن به چنین 
هدفی حتی خودِ دین را باید فدا کرد. البته فداکردن نزد حنفی 

همان تفسیرِ انسان محور و مبتنی بر فایده مندی از دین است. 
و  سیاسی  مسائل  در  دخالت  از  بریده  را  دین  جوهر  حنفی 
اجتماعی می داند و شاید بتوان گفت دلیل وی این است که جوهِر 
سکوالریسم، رهایی از اسارت و آزادی فکری، بیانی و رفتاری 
است و همین مسئله جوهرِ وحی را شکل می دهد؛ فلذا با ارتباط 

میان این دو معتقد شده که جوهر دین، سکوالریسم است.2

ز( سیطره پدیدارشناختی

از مطالب گذشته می توان به دریچه ای که حنفی از آن به عالم 
به  روزنه  همین  از  نیز  را  دین  حتی  و  می اندازد  نگاه  بیرون 
نظاره می نشیند، مشاهده کرد. حنفی رویکردی که هوسرل در 
هستی شناسی و معرفت شناسی خود در پیش گرفت را سرانجامِ 
تکوین آگاهی اروپایی می داند. حتی در موضعی از آثار خود 
به گونه ای معتقد می شود که قرآن نیز رویکردی پدیدارشناختی 
أُمِّ ُموسی  ُفؤاُد  أَْصبََح  َو  آیه  به پدیده ها دارد و شاهد خود را 

فارِغا3ً)القصص ، 10( می آورد.4
به رغم آنکه می توان ریشه های پدیدارشناسی را درگذشتگان دور 
مانند افالطون یونانی و نزدیک دکارت فرانسوی جستجو کرد؛ اما 
در دورة معاصر از کانت شروع شده و این ادموند هوسرل )1۸59 
- 193۸ م( و فرنس برنتانوی آلمانی بودند که آن را به صورت 
مکتبی فلسفی عنوان نمودند)به همین دلیل هم پدیدارشناسی را 
به قبل از هوسرل و بعد از او تقسیم می کنند( و فیلسوفانی همانند 
به عنوان  مرلوپونتی  پل سارتر و موریس  ژان  مارتین هایدگر، 

1.  حسن حنفی، الدین و الثورة، مکتبة مدبولی، ج۶، ص 304.
الجامعیة  التجدید، چ چهارم)الموسسة  التراث و  م(،  2.  نک: حسن حنفی)1992 

للدراسات و النشر و التوزیع(، ص49-50 و ۶3.
3.  و قلب مادر موسی ]از هر چیز جز یاد فرزندش[ تهی شد ]و در اضطراب و 

نگرانی فرو رفت[. 
4.  حسن حنفی)2005م(، من النص الی الواقع، چ اول)دارالمدار السالمی(، ج1، ص 

.3۶-35

توسعه دهندگان آن شناخته می شوند. 
به نظر آنها هر موجودی »بود ی« دارد که مورد شناخت نیست و 
»نمود ی« دارد که مورد شناخت است. البته این شناخت در مورد 
خود فرد صادق نیست چون بود و نمود فرد بر هم منطبق است. 
پس برخوردی را که فرد با خود دارد با برخوردی که با دیگری 
دارد متفاوت است زیرا از دیگران به بود آنها پی نمی برد، اما از 

خود، به بود خود پی می برد.
برنتانو و هوسرل به این امر تأکید می کردند که همة امور این گونه 
هستند. ما درواقع هیچ امری را ازآن رو که هست، حبی، بغضی، 
امیدی، هراسی، دلهره یا وحشتی به آن پیدا نمی کنیم، بلکه ازآن رو 
که می نماید حالتی به آن پیدا می کنیم. پس ما درواقع دیگران را 
نمی شناسیم، ما دیگران را آن گونه که بر ما می نمایند، می شناسیم، 

نه آن گونه که هستند. 
به زبان ساده پدیدارشناسی بدین معنا است که اصاًل بغض، امید 
و ترس ما هیچ وقت به شی ء واقعی تعلق نمی گیرد، بلکه به شی ء 
آن چنان که به نظر ما می آید تعلق می گیرد. پس باور به قضیه واقعًا 
صادق تعلق نمی گیرد بلکه به قضیه ای تعلق می گیرد که صادق 

به نظر آید. 
به همین ترتیب در تمام امور، اگر قضیه ای صادق باشد ولی شما 
آن را کاذب بپندارید، به آن باور نمی کنید و بالعکس اگر قضیه ای 
کاذب باشد ولی شما آن را صادق بپندارید، آن را باور می کنید. 
نمودار  ما  بر  را  آنچه  ما  نیست  ممکن  به واقع  دسترسی  پس 
می شود، پدیدار می شود می شناسیم و برخوردهای ما متناسب با 
آن چیزی است که بر ما نمودار می شود نه آن چیزی که هست. 

اگر کسی خادم به وطن باشد ولی او را خائن به وطن بدانید، با او 
دشمنی می کنید و از او می رنجید و اگر کسی خائن به وطن باشد 
ولی شما او را خادم بدانید، دوستش می دارید. پس ما با خادم 
واقعی سروکار نداریم، بلکه با خادم متصور خودمان و خادم 
ظاهری سروکار داریم، به این معنا که درواقع بسا خادمان واقعی 
هستند که چون خادم نمی نمایند، مبغوض هستند و بسا خائنان 

واقعی هستند که چون خائن نمی نمایند، محبوب هستند. 
اگر شما نخی را در کنارتان ببینید ولی یک لحظه گمان کنید که 
مار است، وحشت می کنید و از آن فرار می کنید، اما اگر ماری 
کنار شما باشد ولی گمان کنید که نخ است دیگر نمی ترسید و 
فرار نمی کنید. این بیانگر این است که ما از مار واقعی نمی ترسیم، 
هرچه مار به نظر آید، بنماید و پدیدار شود، از آن می ترسیم و اگر 
مار واقعی مار ننماید و مار پدیدار نشود، از آن نمی ترسیم. درواقع 

از هرچه به نظرمان مار بیاید می ترسیم
در نهایت، تفاوت فنومنولوژی قبل از هوسرل و بعد از هوسرل 
از هوسرل  قبل  پدیدارشناس های  کرد:  بیان  چنین  می توان  را 
می گویند واقع هست ولی رسیدن به آن برای ما مقدور نیست؛ 
ولی پدیدارشناس های بعد از هوسرل معتقدند که اساساً واقعیتی 

وجود ندارد بلکه آنچه که هست فقط نمودارهاست.
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مقایسه دو کتاب »فی الفکر الغربی المعاصر« و »من العقیدة الی 
الثوره« از حسن حنفی، به روشنی به تأثیر وی از پدیدارشناختِی 
هوسرل، در درک مفاهیم دینی کمک می کند. وی در کتاب فی 
الفکر الغربی از هوسرل نقل می کند که هوسرل، خدا را وجودی 
عینی و واقعی نمی داند و آن را نوعی توهم، خطا و ساختگی 

تلقی می کند. 
او ادامه می دهد: هوسرل، می گوید خدا موضوعی است که در 
شعور حلول می کند. در واقع انسان، خالق خدا و واضع آن در 
شعور است و نه برعکس.1 حنفی در کتاب دیگرش به نام من 
العقیده الی الثوره همین موضع را بار دیگر از جانب خود و با 

استفاده از ادبیات فلسفی در خصوص خداوند اتخاذ می کند.2
ادبیات وی چنان است که فردِ بی اطالع از مبانی وی گمان می کند 
با متکلم معتزلی مواجه است. درحالی که مفاهیمی مثل وحی، 
اسالم، قرآن، پیامبر، فقه و ... با آنچه متبادر به ذهن مسلمانان است 

صرفاً اشتراک لفظی دارد.
با این همه روش مطالعاتِی حنفی نیز متأثر از رویکردِ هوسرل 
است و خود به این مسئله تصریح دارد؛3 فلذا می توان گفت 
همان طور که مبنای تاریخی گری برای وی هم مبنا و هم روش 
است، رویکرد پدیدارشناختی نیز برای حنفی هم نقش مبنا را 
ایفا می کند و هم نقش ابزار و وسیله مطالعاتی را برای وی بازی 
می کند. وقتی کل اندیشه ها و تحلیل های او از این دو رویکرد 
تأثیر می پذیرد، برای اندیشه های او مبنا می شود؛ اما وقتی از آنها 
همچون روشی در تحلیل های موردی و موضوعی بهره می گیرد، 

نوعی روش محسوب می شود.
او روش پدیدارشناختی را مناسب ترین روش در علوم انسانی 
می داند و در این باره از واژه شعور یا آگاهی و احساس درونی 
بسیار بهره می گیرد. حنفی پدیدارشناسی هوسرل را تقریباً پایان 
سیر تفکر یا خودآگاهی اروپایی تلقی می کند و معتقد است همه 
فلسفه های بعد از آن مثل اگزیستانسیالیسم صرفاً اندیشه هوسرل 
را در تمام حوزه هایی دین، سیاست، اخالق و ... تطبیق و شرح 

داده  و یا تحلیلی در موازات آن بوده اند4 
مقصود وی از »تحلیل شعوری« در خصوص پدیده های انسانی، 
تحلیل تجارب زیسته است که به صورت آگاهانه و زنده در درون 
افراد انسانی به وجود می آید.5 چنین رویکردی اقتضا می کند که 

1.  حسن حنفی)1410 ق(، فی الفکر الغربی المعاصر، چ چهارم)الموسسة الجامعیة 
للدراسات و النشر و التوزیع(، ص 2۷۸-2۷0.

2.  »لیس هناک شی فی العالم یسمی ذات اهلل یمکن الرجوع الیها او تکون مقیاسا 
للتحقق و للصدق و بعبارة منطقیة نقول: ان ذات اهلل مفهوم بال ما صدق ... لو امکن اثبات 
موجود کامل المتناه یحوی علی جمیع صفات الکمال، کیف یکم ازن االنتقال من عالم 
الذهن الی عالم االعیان«. حسن حنفی)19۸۸م(، من العقیدة الی الثورة، چ اول)دارالتنویر 

للطباعة و النشر(، ج1، ص ۸1-۸0.
3.  حسن حنفی، قضایا معاصرة فی فکرنا المعاصر، دارالفکر العربی، ص۶2.

الجامعیة  4.  حسن حنفی)1412ق(، مقدمة فی علم االستغراب، چ اول)الموسسة 
للدراسات و النشر و التوزیع(، ص349.

5.  نک: حسن حنفی)199۸م(، هموم الفکر و الوطن، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، 

آگاهی افراد، اصالت داشته باشند فلذا وحی و متن قرآن از اصالت 
برخوردار نخواهد بود.

عجیب این است که با اینکه حنفی خود از ناقدان نگاه به دین 
از منظر غرب است؛ اما خودش مرتکب چنین خطائی می شود 
و از مبانی و رویکردهایی متعددی از جمله پدیدارشناختی برای 
فهم و کاربسِت دین بهره می برد. حنفی در بهره گیری از آیات و 
روایات، بیشتر از شعر و تمثیل استفاده می کند. وی از فقدان ادله 
و شواهد در اثبات مدعیات خود رنج می برد. او از روش جدلی، 
بسیار استفاده می کند و می توان گفت آیات و روایات را بیشتر 

تفسیر به رأی می کند تا تفسیر حقیقی. 
البته این رویکرد، خالف مبانی و روش وی نیست؛ زیرا وقتی 
کسی حقیقت ثابت قائل نباشد و همه چیز را وابسته به فهم 
انسان بداند، حقیقت را همان فهم خود از آیات و روایات خواهد 

دانست.

3. نوسازی تراث در نظر حنفی

حسن حنفی تراث را مجموعه اموری می داند که از گذشته و 
از درون تمدن موجود به ما رسیده است؛ بنابراین در عین اینکه 
امری موروثی است، به مقتضای مطالبات عینی در عرضه های 
مختلف بشری هم هست.۶ وی تفاوت تراث و تجدد را چنین 
بیان می کند: تراث در عرصه تاریخ محقق می شود و تجدد در 
سلوک و عمل پدید می آید. تعیین مرز میان این دو کاری دشوار 

ج1، ص 3۷4 و مقدمة فی علم االستغراب، ص359.
۶.  حسن حنفی)1992 م(، التراث و التجدید، چ چهارم)الموسسة الجامعیة للدراسات و 
النشر و التوزیع(، ص13 و محمد رضا وصفی)13۸۷(، نومعتزلیان، چ اول)نگاه معاصر(، 

ص  152-151.



ی 
نف

 ح
سن

 ح
شه

دی
ا ان

 ب
ی

ا�
شن

 ج آ
وم

ل د
ل

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ر 00
 آذ

/3
ه 3

ار
شم



22

بر  را  »اروپایی«  واژه  حنفی 
ترجیح  »غرب«  واژه  از  استفاده 
مفهومی  دارای  را  اولی  زیرا  می دهد 
درحالی که  می داند  تمدنی  و  تاریخی 
در  است که  محصولی  بیانگر  دومی 
فلذا  است؛  رخ داده  معاصر  دوران 
و  سیاسی  لفظی  را  غرب  واژه 

جغرافیایی می داند.

است چراکه تجدد یعنی داشتن دیدگاهی صائب از واقع و مسائل 
امروزی مسلمانان با ارائه تفسیری نو از تراث.1 

حنفی در پروژه فکری خود تحت عنوان »نوسازی تراث« یا 
»تجدد در میراث اسالمی« که اسم این جریان در سطح مردم و 
نزد عوام، »الیسار االسالمی« است، سه موضع را محور مطالعات 

خود قرارداده است که عبارت اند از: 
* موضعی که در مقابل میراث اسالمی داریم.

* موضعی که در مقابل تمدن غرب داریم. 
* موضعی که در مقابل مسائل معاصرِ خود داریم. 

به عبارت دیگر از نظر وی در هر موقعیت تمدنی سه دسته عوامل 
دست به دست هم می دهند تا ابداع و نوآوری در آن پدید بیاید: 
سر  تازه  که  تمدنی  است،  به دست آمده  گذشته  از  که  میراثی 
برآورده و موقعیتی که جدال بین میراث و تجدد حاصل می شود. 
حنفی موضع تراث را به هفت شاخه )بازسازی علم کالم، علوم 
حکمی، علوم عرفانی، اصول فقه، علوم ریاضی و تجربی، علوم 

به سه شاخه  نقلی و علوم انسانی(،2 موضع تجدد را 
)خاستگاه تفکر اروپایی، تکوین و سرنوشت تفکر 

اروپایی( و در نهایت موقعیت که جدال بین 
به سه  را  می گیرد  تجدد صورت  و  تراث 
شاخه )روش، عهد جدید و عهد قدیم( 

تقسیم می کند.3 
با بیان این مقدمه، برای تبیین دیدگاه حسن 
اسالمی  میراث  در  تجدد  مورد  در  حنفی 

می بایست ابتدا به نگاه وی به غرب و آنگاه 
نگاه وی به میراث و در نهایت تفسیرِ عصری وی 

از میراث برای حل مسائل معاصر بپردازیم. 

الف( جایگاه تمدن اروپایی

حنفی واژه »اروپایی« را بر استفاده از واژه »غرب« ترجیح می دهد 
زیرا اولی را دارای مفهومی تاریخی و تمدنی می داند درحالی که 
دومی بیانگر محصولی است که در دوران معاصر رخ داده است؛ 
فلذا واژه غرب را لفظی سیاسی و جغرافیایی می داند که در 
مقابل شرق به کار برده می شود4. وی هدف از غرب شناسی 
را بازآفرینی نقش رفیع مسلمانان نسبت به غربیان می داند؛ چرا 
که معتقد است که درگذشته ما موضوِع مطالعه غرب بودیم اما 

امروزه باید این نسبت دگرگون گردد.5

1.  حسن حنفی، قضایا معاصرة فی فکرنا المعاصر، دارالفکر العربی، ص 52-49.
2.  جنان سید عبدمناف الحلو)13۸9(، علم غرب شناسی چیست، چ اول)نشر ادیان(، 

ص۶4 پاورقی1.
الجامعیة  3.  حسن حنفی)1412ق(، مقدمة فی علم االستغراب، چ اول)الموسسة 

للدراسات و النشر و التوزیع(، ص12-9.
الجامعیة  4.  حسن حنفی)1412ق(، مقدمة فی علم االستغراب، چ اول)الموسسة 

للدراسات و النشر و التوزیع(، ص۸4-۸3.
5.  همان، ص25-24.

حنفی در بیانی قابل تحسین ذیل عنوان »علم االستغراب و الرد 
علی المرکزیة االوروبیة« می گوید: نباید تمدن غرب را تمدنی عام 
برای همه بشر تلقی کنیم و از همین رو باید علم غرب شناسی به 

دنبال حذف نگاه مرکز - پیرامونی به غرب باشد.۶
حنفی مراحل تمدن غرب را به سه مرحله تقسیم می کند: مرحله 
اول که از قرن اول تا قرن هفتم به طول انجامیده را عصر آبای 
کلیسا می نامند و مرحله دوم را عصر مدرسه ای می داند که از قرن 
هشتم شروع می شود تا قرن چهاردهم و مرحله سوم که قرون 
جدید است، از قرن پانزدهم تا کنون را شامل می شود و هنوز به 

نهایت خود نرسیده اما رو به افول است.۷ 
همان طور که قباًل بیان شد وی سه شاخه برای موقعیت یا موضع 
تجدد مطرح کرد، هرچند هنگام تشریح آنها مراحل متعددی را 

برای تمدن غرب در نظر می گیرد. این سه شاخه عبارتند از:

یک: منابع و خاستگاه تفکر اروپایی

تفکر  منابع  همان  تفکر غرب،  مصادر  از  مراد وی 
غرب است که به دودسته منابع آشکار و پنهان 
تقسیم می کند. منابع یونانی، رومی، یهودی 
و مسیحی را منابع آشکار و منابع شرقی 
قدیم و منابع اسالمی را منابع پنهان تفکر 
وی  می آورد.۸ مراد  شمار  به  غرب  تمدن 
از آشکار و پنهان، این است که اروپاییان 
نسبت به برخی از منابع سکوت کرده اند 
و گویی قبل از تمدن یونان، جهل مطلق 
حاکم بوده است و هیچ اثری از علم وجود 
نداشته است. حنفی این دسته از منابع را منابع 

پنهان و مابقی را منابع آشکار می نامد9.
حنفی علت برخورد اروپاییان با منابع پنهان را در حس نژادپرستی 
آنها جستجو می کند که می خواهند خود را مرکز عالم معرفی کنند 

و شرق را جایگاه سحر معرفی کنند.10
وی سه مرحله از منابع آشکار ارائه می دهد که از عصر آبای کلیسا 
در قرن اول تا قرن هفتم را شامل می شود.11 در مرحله بعد، عصر 
فلسفه مدرسی است که از قرن هفتم تا پانزدهم را در برمی گیرد12 
و در نهایت عصر اصالح دینی است که بین قرن پانزدهم و 

۶.  همان، ص30.
۷.  همان، ص500-49۸.
۸.  همان، ص111-۸۶.

9.  همان، ص15.
10.  همان، ص104-103.
11.  همان، ص13۶-111.

12.  حنفی اوج این دوران را قرن سیزدهم می داند و دلیل آن را یکی ترجمه منابع 
اسالمی به التین و دیگری الگوگیری از شرق در تاسیس دانشگاه می داند. حسن 
حنفی)1412ق(، مقدمة فی علم االستغراب، چ اول)الموسسة الجامعیة للدراسات و 

النشر و التوزیع(، ص150 .
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شانزدهم رخ می دهد.1
حنفی با تمایزنهادن میان اصالح دینی - که ناظر به گذشته بود - و 
رنسانس - که ناظر به آینده بود - دوره رنسانس یا نوزایی را پایان 
مرحله منابع و آغاز مرحله جدیدی در خودآگاهی اروپاییان به 
شمار می آورد. از نظر وی این دوره توانست بین گذشته و حاضر، 
فاصله ایجاد کند و سبب تحول از گذشته به آینده شود. تحولی 
که مرکزیت عقل، خدا و کتاب مقدس جایش را به تجربه، انسان 

و کتاب طبیعت داد.2

دو: تکوین تفکر اروپایی

حنفی قرن هفدهم را سرآغاز خودآگاهی یا تفکر غرب می داند 
که تا یک قرن بعد ادامه یافت3 و در قرن نوزدهم به اوج خود 
رسید.4 وی دکارت را شروع کننده این مسیر می داند.5 حنفی معتقد 
است متفکرین اروپایی در قرن هفدهم در دودسته عقل گرایان 
دارای مکتبی  و تجربه گرایان جای می گیرند؛ هرچند هرکدام 

مخصوص به خود باشند.۶
دو جریان عقل گرایی و تجربه گرایی در قرن هجدهم به تالقی 
می رسند و در خدمت تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
قرار می گیرند.۷ نقطه اوج جریان عقل گرا بعد از کانت از سوی 
طرف داران کانت و هگل و نقطه اوج جریان تجربه گرا بعد از 
هیوم، به وسیله آگوست کنت، داروین و استوارت میل به وجود 

آمد. 
حنفی مکاتب فکرِی دوران اوج را به شش شاخه کانت گرایی، 
رومانتیسم، هگلیسم، تطور در ایدئالیسم، پوزیتویسم و در نهایت 
دو تفکر سیاسی لیبرالیسم و سوسیالیسم تقسیم می کند. از نظر 
حنفی این سیر در دو مرحله خاستگاه و تکوین، ساختاری را به 
ارمغان می آورد که به تعبیر وی لّب علم استغراب است. وی شش 
ویژگی برای ساختار تفکر غربی برمی شمارد که عبارت اند از: 
عقالنیت اروپایی، نظریه پردازی عقلی، واقعیت و ارزش، مکاتب 
فلسفی، آگاهی تاریخی و آخرین ویژگی را ساختار و تاریخ 

نام گذاری می کند.۸

سه: سرنوشت تفکر اروپایی

تمدن غرب از دیدگاه حنفی در قرن بیستم به پایان خود رسیده 
است؛9 سرنوشت، همان آینده ای است که گذشته و حاِل غرب 

1.  همان، ص1۷9-1۶۷.
2.  همان، ص1۷9.

3.  همان، ص23۷-1۸1.

4.  همان، ص312-239.
5.  همان، ص1۸5.

۶.  همان، ص2۸0-2۷9.
۷.  همان، ص222.

۸.  همان، ص493-435.

9.  همان، ص3۶۸-313.

آن را تعیین می کند.10 حنفی در این بخش با کشیدن تصویری 
لوزی شکل که در ابتدای آن، بخِش اول کوجیتوی دکارت)من 
فکر می کنم( و اضالع آن در صعود، دو جریان عقل گرایی و 
تجربه گرایی قرار دارد و در شیب نزول، نقد این دو جریان، دو 
ضلع دیگر این لوزی را تشکیل می دهد، سرنوشت تفکر غرب 
اگزیستانسیالیسم)فلسفه  یا  هستم«  موجود  »من  به  رسیدن  را 

وجودی( می داند. 
از همین رو در انتهای شکل هندسی لوزی که وی ترسیم می کند، 
بخِش دوم کوجیتوی دکارت)من هستم( را نگاشته است.11 او 
جریان  دو  پیوند  عامل  هوسرل  پدیدارشناسی  است،  معتقد 
عقل گرایی و تجربه گرایی است که در کانون شعور به هم پیوند 

می خورند.12
او با اذعان به سختی تفکیک مکاتب این دوران، شش مکتب 
رئالیسم،  و  ایدئالیسم  جمع  تجربه گرایی،  نقد  ایدئالیسم،  نقد 
مکتب  توماس گرایی جدید،  و  باوری  پدیدارشناسی، شخص 
فرانکفورت و در نهایت فلسفه تحلیلی را از مکاتب دوران پایانی 

تفکر غرب به شمار می آورد.13
باتوجه به مراحل سه گانه تمدن غرب که حنفی آن را به صورت 
خطی نوسان دار نشان می دهد و در باال بیان آن آمد، سرنوشت 
تفکر اروپایی نزد وی فاقد آینده می داند. حنفی می گوید: آگاهی 
اروپایی بعد از طی مراحل مختلف خود به جایی رسیده است 
که لباس بدبینی به تن کرده و روح نیستی بر کالبد آن حاکم 
شده است. از نخستین مراحلی که آگاهی اروپایی به پایان خود 
نزدیک می شد، فلسفه های نیستی به انبوه خود رسید؛ به طوری که 

از سرنوشت حتمی آن خبر می داد. 
امور  را  انسانی  پدیده های  اگزیستانسیالیسم  و  پدیدارشناسی 
عدمی، عبث و نیستی توصیف کردند یعنی درست برعکس 
مراحل آغاز آگاهی اروپایی که وجود انسانی را به عقل، هدف و 

آزادی توصیف می کردند.14
حنفی هیچ امیدی را در سرنوشت و آینده آگاهی اروپایی مشاهده 
نمی کند. او معتقد است هیچ کدام از امکانانت مادی و قدرت 
نظامی و ... نمی تواند اروپا را از وضعیتی که در آن دچار شده 
است نجات بدهد. او در مقابل، شرق را دارای مظاهری از امید 

می داند.15

ب( ماهیت میراث اسالمی

حنفی، میراث را هم نقطه شروع تجدد می داند و هم ابزاری 

10.  همان، ص۸3.
11.  همان، ص313.

12.  همان، ص3۶۷-3۶4.
13.  همان، ص314.

14.  همان، ص510-50۶.
15.  همان، ص514-521 و 53۶.
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برای آن؛ زیرا بازسازی میراث اسالمی یا تراث گذشته از نظر 
او به معنای تفسیر مجدد آن مطابق نیاز های عصری است؛ پس 
میراث وسیله ای است برای بازسازی هدف. نتیجه دیگری که 
او می گیرد این است که میراث ارزش ذاتی مطلق ندارد بلکه 
قیمت آن به اندازه نقشی است که در تفسیر واقع معاصر و تطور 
پیش رفت آن ایفا می کند؛ لذا می گوید میراث باید رهیافتی برای 
عمل و پیش رفت باشد نه موزه ای از اندیشه ها که باعث افتخار 

و اعجاب ما گردد.1
اما در مورد قید اسالمی که در ادامه میراث می آید، قباًل بیان شد 
که وی آن را فاقد معنا می داند. اساساً اسالم در نگاه او پدیده ای 
تمدنی است که در تاریخ اتفاق افتاد و آنچه برای ما باید اهمیت 
داشته باشد این نیست که منبع و منشأ اصلی اسالم چیست بلکه 
اسالم به عنوان تمدن باید مورد توجه و بررسی ما باشد.2 حنفی 
با بی معناکردن قید اسالمِی میراث، برای فرار از اتهام انکار وحی 
بین اسالم وحیانی و اسالم تمدنی تمایز قائل می شود و در نهایت 

به تاریخی بودِن میراث روی می آورد. 
حسن حنفی تمدن اسالمی را در سه مرحله و طول هر مرحله 
را هفت قرن در نظر می گیرد که مرحله نخست از ظهور اسالم 
شروع می شود و با خاتمه دادن علوم عقلی توسط غزالی در قرن 
پنجم هجری به نهایت خود نزدیک می شود و در قرن ششم و 
هفتم با توقف رشد علوم رو به تباهی می رود. تمدن اسالمی در 
مرحله دوم از قرن هشتم تا چهاردهم را شامل می شود که دوران 
رکود و به محاق رفتن مولدهای علمی در جهان اسالم است. در 
نهایت مرحله سوم از قرن پانزدهم شروع می شود که حنفی معتقد 
است دوران نوآوری و شکوفایی تمدن اسالمی آغاز شده و ما در 

حال عبور از دوران رکود هستیم.3

او برای میراث اسالمی چند ویژگی را برمی شمرد: 
1. میراث، موضوعی ملی و بومی است. حنفی میراث را همان 
سلوک اجتماعی و همگانی مردم می داند که فی نفسه وجود بالفعل 

1.  حسن حنفی)1992م(، التراث و التجدید، چ چهارم)الموسسة الجامعیة للدراسات 
و النشر و التوزیع(، ص13.

2.  همان، ص24.
الجامعیة  3.  حسن حنفی)1412ق(، مقدمة فی علم االستغراب، چ اول)الموسسة 

للدراسات و النشر و التوزیع(، ص49۸-49۶.

از خود ندارد بلکه تنها در ایجاد تغییر اجتماعی قابل درک است.4
2. میراث مالزم تجدد است زیرا بدون تغییر آن نمی توان به سوی 
تجدد رفت. تجدد در میراث به معنای تغییر در رفتار مردم مطابق 

مقتضای واقعیت خارجی جامعه است.5
3. میراث شامل دو سطح مادی و صوری است. سطح مادی 
در  و سطح صوری  ... هست  و  مساجد  و  کتابخانه ها  شامل 

ناخودآگاه تاریخی امت وجود دارد.۶
4. میراث دو ساحت سلطه و ستیز یا حاکم و محکوم را شامل 
می شود. میراث حاکم متضمن اصول دین و نقلیات است که در 
علم اصول دین متجلی شده و در آن  همه تقدیرات از ناحیه خدا 
رقم می خورد و انسان مجبور است و اصالتی از خود ندارد؛ اما در 
میراث محکوم، عقل می تواند حسن و قبح را درک کند و نیازی 
به ولی و وصی ندارد. او می گوید میراث سلطه میراث اهل سنت 
شد و میراث ستیز میراث شیعه که خوارج و معتزله را شکل داد.۷ 
5. میراث دچار آفت خطرناکی به نام دوانگاری است. به عبارتی 
نگاه هرمی و سلسله مراتبی به هستی سبب شده که ثنویت در 
مفاهیم میراث مثل خدا و طبیعت، جوهر و عرض، علت و 
معلول، خیر و شر، مؤمن و کافر، دنیا و آخرت و ... به وجود 

بیاید.
وارونگی  میراث،  تکثر  عدم  کاذب داشتن،  صورت بندی   .۶
میراث و میراث به مثابه ایدئولوژی تغییر جامعه و تاریخ از دیگر 

ویژگی های میراث در نزد حنفی هستند.۸

ج( ساحات تجدد میراث اسالمی

این سومین محور یا مرحله ای است که حنفی در پروژه فکری 

4.  حسن حنفی)199۸م(، هموم الفکر و الوطن، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، 
ج1، ص344.

5.  حسن حنفی)1992م(، التراث و التجدید، چ چهارم)الموسسة الجامعیة للدراسات 
و النشر و التوزیع(، ص19.

۶.  حسن حنفی)199۸م(، هموم الفکر و الوطن، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، 
ج1، ص344.

۷.  همان، ص34۶-345.
۸.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 

حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص259-25۷.
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خود دنبال می کند. این مرحله برخالف دو مرحله گذشته، نص 
مدونی ندارد، بلکه نصوص باید آن را توصیف کنند؛ بنابراین این 
مرحله اساساً در زماِن حاْل نضج پیدا می کند و شکل می گیرد. 
حنفی میراث را تعبیر از گذشته می داند که در متن شهود جامعه 
حضور دارد و تجدد تعبیر است از حال حاضر که بر تغییر میراث 
به تناسب حاضر داللت می کند و این دو، دست به دست هم علم 

جدیدی به نام »تجدد و تراث« را بنیان می نهند. 
وی تاکید دارد با مدل تجدد و تراث می توانیم از دو آسیب برحذر 
باشیم: یکی جمود و توقف و دیگری تقلید و وادادگی.1 وی 
برای رسیدن به نظریه »تجدد در میراث«، رعایت پنج اصل را 

شرط می کند:2
1.طبیعت. حنفی نخستین اصل را شناخت طبیعت برای تأمین 

مصالح انسان و جامعه می داند.
2.عقل. وی شناخت طبیعت را جز با عقل میسور نمی داند. مرادی 
وی از عقل همه ابزارهای معرفتی است که شامل ذوق، حس و 

وجدان می شود.
3.انسان. تجدد می بایست برای تأمین نیازهای جسمی و روانی 

انسان تالش کند و آن را محور تالش های خود قرار دهد.
4.جامعه. تجدد از نظر حنفی، امری اجتماعی است که در پی 

تأمین حداکثر منافع برای حداکثر مردم است.
5.تاریخ. وی معتقد است تجدد یکی از مراحل تاریخ است که 

جامعه را از مرحله تقلید به مرحله نوزایی می کشاند.
حنفی معتقد است که این مباحث با رویکردِ خاصی که وی به آنها 
دارد، در میراث اسالمی مورد غفلت واقع شده است. مثاًل طبیعت 
در میراث اسالمی، صرفاً مقدمه اثبات وجود خدا یا وحدت خدا 
با طبیعت به عنوان نظریه وحدت وجود تلقی شده است. یا عقل 
را در میراث اسالمی به سبب سیطره دولت ها، مغلوِب نقل قلمداد 
می کند. همچنین انسان در میراث اسالمی، با سیطره حکومت ها 
از محوریت کنار گذاشته شده و خدا جای آن را گرفته است و 

حاکم به عنوان نماینده تام االختیار خدا تلقی شده است.
باتوجه به مطالب پیش گفته روشن می شود که حنفی، نه رویکرد 
سلفی به میراث دارد و نه رویکرد غرب گرایانه به میراث؛ بلکه 
وی در صدد ایجاد سازش میان میراث و تجدد است. از همین 
رو قائل به بازسازی درونی و بیرونی میراث می شود. در بازسازی 
بیرونِی، میراث با یکی از مکاتب گزینش شده غربی شبیه سازی 
می شود اما در بازسازی درونی، باید نقاط قوت میراث را کشف 

و متناسب با نیازهای عصر از آن بهره برداری کرد.3

1.  حسن حنفی)1992م(، التراث و التجدید، چ چهارم)الموسسة الجامعیة للدراسات و 
النشر و التوزیع(، ص20-19.

2.  حسن حنفی)199۸م(، هموم الفکر و الوطن، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، 
ج1، ص402-395.

3.  حسن حنفی)1992م(، التراث و التجدید، چ چهارم)الموسسة الجامعیة للدراسات و 
النشر و التوزیع(، ص33-31.

حنفی برای فکر سه بُعِد لفظ، معنا و شی قائل است4 و باتوجه به 
زبانی،  را در سه ساحت  اسالمی  میراث  نوسازی  مبنا،  همین 
مفهومی و محیطی دنبال می کند.5 او زباِن میراث را زبانی اَلْکن در 
بیان مضامین جدید و مفاهیم اقتضایی دوره معاصر می داند؛ چرا 
که اوالً ادبیاِت میراث اسالمی حول »اهلل« می چرخد. ثانیاً مفاهیمی 
قدیمی در دین حاکم شده است نظیر مفهوم دین، رسول، معجزه 
و ... که هیچ کدام نمی توانند پیامی برای عصر کنونی ما داشته 

باشند. 
از همین رو می گوید: زبان جدید باید شش ویژگی را به همراه 

داشته باشد: 
* بسیار عام باشد به گونه ای که بیشترین مخاطب را داشته باشد.

* در مقابل تغییر و تبدل معنایی، انعطاف داشته باشد.
* باید زبانی عقلی و قابل تعامل در انتقال معنا باشد.

* باید تجربه پذیر باشد.
* باید زبانی انسانی و ناظر به مقوالت انسانی باشد.

* باید عربی باشد نه آنچه از زبان بیگانه وارد شده و عربی شده 
است.

وی معتقد است در ساحِت مفهومی نیز باید محقق به دنبال 
اکتشاف معانی پنهان و عرصه های جدید باشد که در میراث، 
وجود دارد اما پررنگ و برجسته نیست. این معانی زمانی حاصل 
می شود که پژوهشگر رویکرد عصری به میراث داشته باشد. از 
میان این مفاهیم، مفهوم »خودآگاهی« در نزد حنفی اهمیِت به 

سزایی دارد.
در نهایت، ساحت محیطی نیز باید دستخوش نوسازی شود تا 
بتوان به نوسازی در میراث امیدوار شد. حنفی با نگاه تاریخ گرایی 
که به میراث دارد معتقد است میراث اسالمی ناظر به محیط 
فرهنگی و اجتماعی خاصی متولد شده است که با نیازهای کنونی 
ما سازگاری ندارد؛ فلذا باید میراث را باتوجه به محیط فرهنگِی 

کنونی خودمان بازتولید کنیم.
حنفی می گوید: امروز باید به تناسب انسان معاصر و نیازهایی 
که تمدن اسالمی به آن متوجه است، همه علوم به محوریت 
انسان تغییر یابند.۶ از همین رو معتقد است علم اصول فقه باید 
به علم روش شناسی، علم فقه به علم اقتصاد، حقوق و سیاست، 
علم عرفان به روان شناسی و اخالق، علم حدیث به علم نقد 
تاریخی و علوم فلسفه و کالم نیز با راهکاری به علوم انسانی مبدل 
شوند تا از بستر تبدیل علوم اسالمی به علوم انسانی، ایدئولوژی 
حاصل آید و در این صورت است که می توان به مسائل عصری، 
پاسخ گو بود؛ زیرا ایدئولوژی صرفاً نظریه های علمی نیست بلکه 
مرکب از علم نظری و عملی است. او حتی تعریف انسان از 

4.  همان، ص109.
5.  همان، ص139-110.

۶.  حسن حنفی)199۸م(، هموم الفکر و الوطن، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، 
ج2، ص20-12.
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»حیوان ناطق« را به »حیوان ایدئولوژیک« تغییر می دهد.1 

د( تجدد در میراث های متعدد

مختلف  علوم  در  را  تراث(  )نوسازی  خود  ویژه  نگاه  حنفی 
اسالمی پیاده سازی می کند که به علت اینکه اشاره به همه آنها از 
ظرفیت نوشتار حاضر خارج است، به دو میراث کالمی و فلسفی 

که در نزد وی مشکل تر از بقیه است، می پردازیم.

یک: تجدد در میراث کالمی

حنفی نوسازی کالم را به این می داند که موضوعات، اهداف، 
مسائل و روش آن باید متناسب با نیازهای عصر باشد. او معتقد 
به  واکنش  در  و  نیازها  باتوجه به  دانش کالم درگذشته  است، 
شبهاِت همان عصر بیان شده است. مثاًل بحث توحید را به هدف 
مقابله با مسیحیان، یا بحث اثبات صفات خدا به هدف رد تشبیه 
در ادیان کهن، اثبات معاد برای نفی تناسخ در فرهنگ هندی و 
ایده امامت برای مقابله با سیاست پادشاهان ایرانی شکل گرفته 
است؛ اما امروزه، محیط فرهنگی و اجتماعی دستخوش دگرگونی 

شده و این مباحث کارکرد و نیاز خود را ازدست داده است.2 
وی ماهیت علم کالم را تاریخی می داند که مربوط به زمان و 
مکان خاص است؛ چرا که اساساً او اندیشه ها را پدیده اجتماعی 
و پدیده های اجتماعی را اموری تاریخی می انگارد.3 حنفی با 
تاریخی تلقی  کردن علم کالم به دنبال نفی استدالل های نظری 
است که به هدف اثبات حقیقتی ثابت و به تعبیر او غیرانسانی، 
فراتاریخی و فرا اجتماعی اقامه می شوند. از همین حیث هم  

معتقد است علم کالم باید به علم ستیز اجتماعی تبدیل شود.4
با توجه  به این مقدمه می گوید: مسلمانان به علم کالم جدید 
در مقابل کالم قدیم دارند. موضوع علم کالم جدید دیگر خدا 
و صفات و به طورکلی اصول دین نیست؛ بلکه الهوت تغییر 
انقالب  الهوت  توسعه،  الهوت  رهایی،  الهوت  اجتماعی، 
و الهوت وحدت و ... از موضوعات آن محسوب می شوند. 
از همین رو مسائل کالم جدید، به عقایدی در حوزه دفاع از 
آزادی، عدالت و وحدت مسلمین باید بپردازد. روش کالم جدید 
استدالل و برهان نیست؛ بلکه باید از روش های میدانی و تجربی 
بهره برد. هدفش نیز می بایست پرکردن فضای خالی نظری در 

حیات معاصر باشد.5
برای نوسازی تراث کالمی او معتقد است باید میراث را تأویل 
کرد به این معنا که اگر در کالم قدیم از ذات خداوند و صفات و 

1.  حسن حنفی)1992م(، التراث و التجدید، چ چهارم)الموسسة الجامعیة للدراسات و 
النشر و التوزیع(، ص1۷5-1۷2.

2.  حسن حنفی)13۷5(، تاریخ مندی دانش کالم، ترجمه محمد مهدی خلجی، ش 
اول)مجله نقد و نظر(، ص45-44.

3.  همان، ص39-3۸.
4.  حسن حنفی)19۸۸م(، من العقیدة الی الثورة، چ اول)دارالتنویر للطباعة و النشر(، 

ج1، ص۷0-۶9.
5.  حسن حنفی، الدین و الثورة، مکتبة مدبولی، ج۷، ص 94-93.

افعال او بحث می شد، این معانی را باید به بحث از خودآگاهی 
تاریخ  معنای کشف  به  را  نبوت  او بحث  برد.  تأویل  خالص 
می داند و می گوید: نبوت در حقیقت تاریخ عام بشری درگذشته 
است و معاد تاریخ عام بشری در آینده است. وی مراد از امامت 
را هم می گوید باید به معنای دولت تأویل ببریم.۶ هرجایی که 
تأویل نمی تواند پاسخگوی نیاز ما باشد باید به عنوان مسئله جدید 
به علم کالم افزود.۷  روش دیگر برای تجدد در میراث کالمی 
این است که از میان قرائات متعدد کالمی، قرائتی را گزینش کنیم 
که متناسب تر از بقیه قرائات با نیازهای دوره خودمان باشد.۸ البته 
همین روش را هم کافی نمی داند؛ زیرا قرائت گذشته ولو به 
نیازهای عصری ما نزدیک باشد اما به  هرحال تاریخی و ناظر 
به نیازهای همان عصر بوده است؛ فلذا باید به دنبال ارائه قرائت 
جدید از میراث کالمی باشیم.9 یک نمونه از کاربرد این روش 
توسط وی این است که در کالم قدیم، کالم الهی به عنوان صفتی 
از صفات خدا که در قرآن تمثل یافته است، موردبحث قرار 
می دهد؛ اما در کالم جدید این موضوع باید جایش را به بحث در 

مورد کالم انسانی بدهد.

دو: تجدد در میراث فلسفی

حنفی معتقد است میراث فلسفی اسالمی، ویژگی های مثبتی دارد 
که باید حفظ شود و ویژگی های منفی دارد که برای نوسازی آن 
می بایست آنها را زدود.10  تعمیق اندیشه دینی، هضم دیگر تمدن ها، 
تکمیل نواقص آثار دیگر تمدن ها، آفرینش زبان نو، پیوستگی با 
علم، اندیشه دایرة المعارفی توأمان با تخصص متفکران و پیوند 
عقل و ایمان را می توان از جمله ویژگی های مثبت میراث فلسفی 
اسالمی بر می شمرد.11  او ویژگی های منفی ای نیز برای میراث 
منطق صوری،  بر  تکیه  از:  عبارت اند  که  می کند  بیان  فلسفی 
فقدان عقل نقاد، اشراق گرایی، عدم بحث مستقل طبیعیات، نگاه 
دوانگاری به طبیعت، ترجیح حکمت نظری، ارائه نظریه ساختار 

سیاسی هرمی شکل و عدم توجه به انسان.12
باید  انسانیات  و  الهیات  طبیعیات،  منطق،  است  معتقد  حنفی 
دستخوش نوسازی شوند. منطق صوری باید به منطق شعوری 
تغیر پیدا کند. به همین نحو طبیعیات نیز باید از طبیعیات عقلی و 

الهیاتی به طبیعیات شعوری تغییر یابد.13

۶.  حسن حنفی)199۸م(، هموم الفکر و الوطن، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، 
ج1، ص۸0-۷۸.

۷.  همان، ص۸2-۸0.

۸.  همان، ص۸5-۸2.
9.  همان، ص۸۶.

10.  حسن حنفی و دیگران)13۸0(، میراث فلسفی ما، گردآورنده فاطمه گوارایی، چ 
اول)نشر یادآوران(، ص 1۸-12.
11.  همان، ص12-1۸و 39-21.

12.  همان، ص۶3-4۶.
13.  حسن حنفی)199۸م(، هموم الفکر و الوطن، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، 

ج1، ص105-102.



فصل سوم

نقد اندیشه های حسن حنفی

نقد و ارزیابی مبانی، روش ها و نظریات مشهور حسن حنفی
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1.نقد مبانی اندیشه های حنفی

در وهله اوِل مواجهه با نخستین روشنفکران مصر، عدم شناخت 
عمیق و همه جانبه آنها از اسالم خودنمایی می کند. روشنفکران 
کنونی همان دانشجویان گسیل شده به دانشگاه های پرزرق وبرق 
غربی بودند که متأثر از سلطه تمدنی غرب، نگاهشان به مفاهیم 
دینی دستخوش دگرگونی شد و یا اسالم و مفاهیمش را کنار 
گذاشتند یا اگر تعلق خاطری داشتند، سعی کردند هم از سلطه 

غرب خارج نشوند و هم اسالم را با آن هماهنگ کنند. 
از همین رو تطبیق های ایشان صرفاً صوری بوده و فاقد عمق 
و حقیقت دینی هستند. اساساً اسالم و ذات تجدد با یکدیگر 
قرابت ندارند؛ بلکه تعارض و چالش ذاتی در کلیت آنها برقرار 
است به گونه ای که هرقدر در یکی به جلو بروی، در دیگری 
پس رفت خواهی داشت. مثاًل آزادی و حقوق فردی در رویکرد 

لیبرالیسم، مقدم بر هر چیز است؛ فلذا در این رویکرد 
قوانین فرابشری و هر نوع محدودی فراروی افراد 

را نفی می کند.
در مقابل اسالم در ستیز با این نگاه حرکت 
می کند و انسان را با اینکه مختار می داند 
اما حقوق و تکالیفی را برای او مقرر کرده 
است. نقش مردم در عرض نقش خداوند 

و  زن  حقوق  تساوی  سیاسی،  ساختار  در 
سوغات  همگی   ... و  زنان  بی حجابی  مرد، 

فرنگ رفتگان مسلمان به جهان اسالم است.
یا در رویکرد سکوالر، اینان به دنبال حذف هویت اسالمی 

و برجسته سازی عرب منهای اسالم بودند. 
درخواست صریح فرح آنطوان از محمد عبده برای تفسیر قرآن 
به روش تجربی و علمی )به معنای پزیتویستی آن( و در صورت 
میسورنبودن، تأویل آیات قرآن، شاهدی بر همین رویکرد متضاد 

با اسالم است. 
همچنین رویکرد ناسیونالیستی هنگامی که جنبه اثباتی به خود 
آن  با  ستیز  به  و  می شود  تلقی  اسالم  عرض  در  می گرفت، 
می پرداخت. از همین رو برای اینکه فقدان پشتوانه آنها را مغلوب 

اسالم نکند، به رویکرد سکوالری و لیبرالیستی پناه می برند.
در نهایت رویکرد سوسیالیستی با سوءاستفاده از فقر و تبعیض، 
اسالم را صرفاً به عنوان امری عارضی بر عربیت تلقی کرده و آن 
را به عنوان پدیده ای مربوط به تاریخ گذشته مصر به یاد می آورد. 
بنابراین تجدد در هر چهار نحله خود در چالش با اسالم بوده و 
با نسبت سنجی میان اصول اسالمی و تجدد می توان موارد ذیل 

را استخراج کرد:
* در تجدد، انسان مرکز است اما در اسالم، خداوند مرکز است و 

انسان، مخلوق خدا و به هدف عبادت آفریده شده است.
* در تجدد، انسان، هویت معینی ندارد زیرا حقیقِت معینی وجود 

ندارد؛ اما در اسالم، انسان هویت خاصی دارد که از باورها و 
ارزش های معین و ثابتی منبعث می شود.

* بی هدفی در تجدد و آرمان گذاری اسالم برای انسان از دیگر 
تمایزات اسالم و تجدد به شمار می آید.

* گست مداوم معرفتی از امور ذاتی تجدد است به خالف اسالم 
که مبتنی بر معارف ثابت است.

* تعارض با شمولیت فردی و اجتماعی دین از لوازم ذاتی تجدد 
به شمار آورد که این برخالف دیدگاه اسالم ناب است.1

از نقدهای کلی به جریان تجدد که عبور کنیم، به ضعف مبانی 
حنفی در اندیشه خود در بازسازی تراث اسالمی می رسیم. حنفی 
فایده گرایی،  هوسرلی،  پدیدارشناختی  نسبیت گرایی،  مبانی  با 
قداست زدایی، رویکرد اومانیستی و سکوالری، تاریخی نگری و 

تمدن گرایی، میراث اسالمی را مورد بازخوانی قرارداده است.
مبنای نسبت گرایی و فایده گرایی اساساً مبنای غلطی 
است؛ چرا که اندیشه های ما همیشه به دنبال 
حکایت گری از واقعیتی هستند که متصف 
به درست و غلط می شوند. می توان گفت 
باطِل  لوازم  به  حنفی  ملتزم شدِن  به خاطر 
نسبیت است که به سراغ فایده گرایی می رود 
و اتخاذ رویکرد پلورالیستی از جانب وی 

نیز از لوازم قبوِل همین مبنا است.
که  است  این  نسبیت گرایان  مدعای 
ادعا  این  اما  نیست؛  مطلق  معرفتی  هیچ 
خودمتناقض است. به این معنا که از مدعیان سؤال 
می کنیم، آیا همین مدعای شما )هیچ معرفتی مطلق نیست( 
معرفتی مطلق است یا نسبی؟ اگر مطلق است که دست کم یک 

مورد نقض در مدعایتان یافت شد. 
اگر نسبی است که خالف ادعایتان است و این یعنی دست از 

ادعایتان کشیده اید.
عالوه بر اینکه اگر ادعای نسبیت را قبول کنیم، الزمه اش این 
است که قائل به معرفت های مطلق و یقینی بیشتری بشویم. از 
جملة این معرفت ها معرفت به وجود مخاطب، معرفت به همة 
به امکان معرفت یافتن مخاطب به  مقدمات استدالل، معرفت 
مدعا، معرفت به درستی استدالل مزبور، معرفت به تأثیر استدالل 
مزبور در تحصیل معرفت و معرفت به عدم امکان نادرستی مدعا 
در عین درستی آن است؛ بنابراین منکران معرفت یقینی و مطلق 
نمی توانند به هیچ دلیلی تمسک کنند زیرا در غیر این صورت 

بیانات خودشان علیه خودشان استفاده خواهد شد.
همچنین وجود قرائت ها و مکاتب متعدد در جهان اسالم جای 
انکار ندارد اما این مسئله ربطی به مسئله نسبیت ندارد؛ چرا که 

1.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 
حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص۶3-5۶.

نسبیت گرایی،  مبانی  با  زحنفی 
پدیدارشناختی هوسرلی، فایده گرایی، 
و  اومانیستی  رویکرد  قداست زدایی، 
سکوالری، تاریخی نگری و تمدن گرایی، 
بازخوانی  مورد  را  اسالمی  میراث 

قرارداده است.
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همه علوم و آموزه های میراث اسالمی تابعی از شرایط اجتماعی 
و تاریخی نیستند. با رد نسبیت، شاکله فایده مندی هم فرومی ریزد 
و حتی می توان گفت، قول به فایده مندی منجر به نسبیت می شود 
و چون نسبیت باطل است، می توان به بطالن فایده مندی نیز رأی 

داد.

ویژگی ذاتی مفاهیم ذهنی کاشفیت است به گونه ای که فرض علم 
بدون کاشفیت، فرض محال است. همچنین فرض کاشفیت علم 
بدون مکشوف بیرون از خود فرضی محال است. در علوم حقیقی 
حقیقت یا صدق که به معنای مطابقت تصورات و تصدیقات 
ذهنی یقینی با واقعیت خارجی ای نفس االمری است، هیچ گاه 
موقت و قابل تغییر نمی باشد؛ بنابراین تغیر در علوم حقیقی به 
بهانه تغییر شرایط اجتماعی راه ندارد بلکه همه علوم حقیقی اعم 
از الهی و انسانی از اطالق و ثبات برخوردار خواهند بود؛ اما علوم 
اعتباری و علوم تجربی که مستندی جز تجربه ندارند یا صحت 
خود را در فواید عملی شان نشان می دهند، یقینی نبوده و از دوام 

و اطالق برخوردار نخواهند بود.
قرآن برخالف ادعای حنفی، صامت نیست بلکه برخی مبین 
برخی دیگر است. افراد سازنده فکر دینی نیستند بلکه کاشف و 
مفسر آن هستند. شرایط اجتماعی و هر عصر مسئله ساز هستند؛ 
اما آنها عامل تغییر اصول و عقاید بدیهی نمی توانند باشد چرا که 
این اصول، قابل اثبات و دارای صدق معرفت شناختی هستند. فلذا 
اختالف نظری در این اصول، به معنای احتمالی و نسبی بودِن آنها 

نیست تا فاقد معیاری برای صدق تلقی شوند. 
به بیان فقهی می توان به حنفی چنین پاسخ داد که این روش شما 
نه تنها خالف اجماع مرکب است بلکه اجماع همه اندیشمندان 
بر خالف روش فهم شما از میراث اسالمی است. از نگاه حنفی 
اجتهادات فقیه و تفسیر مفسران و شرح شارحان هیچ معیاری 

برای داوری ندارند و حال آنکه این نگاه با اصول بدیهی فقه و 
فلسفه در تعارض است. 

عالوه بر اینکه معیار فایده مندی اعتبار خود را از کجا می آورد؟ آیا 
چون فایده مند بوده است اعتبار شده است؟ 

همچنین مشکل صدق را شما با این معیار حل نمی کنید بلکه 
صورت مسئله را پاک می کنید. تالی باطل این معیار، این است 
که تمام حقایقی که خداوند از طریق وحی به بشر داده است، 
بیان کننده هیچ واقعیتی فراتر از همان دوره خاِص عصر نزول 
نباشد. با این بیان، هدایتگری و جاودانگی دین که اسالم به آن 

ادعا کرده است، چه وضعیتی می یابد؟!
یکی دیگر از مبانی حنفی، قداست زدایی از دین است. حنفی 
برای قداست زدایی دین ابتدا بین دین و اندیشه دینی تفکیک 
قائل می شود و در ادامه اندیشه دینی را هم امری تاریخی در نظر 
می گیرد. حنفی نسبت میراث اسالمی و دین را عموم و خصوص 
من وجه دانسته و بر این مبنا تالش دارد تا میراث )سنت( و دین 
را از یکدیگر تفکیک نماید و لذا چنانچه نقدی متوّجه میراث 
اسالمی که قطعاً دستاوردی بشری است، بشود، آن نقد ربطی به 

اصل دین نخواهد داشت. 
طبیعی است که دیدگاه وی درباره بشری بودن میراث اسالمی و 
همچنین تفکیک ماهوی دین و میراث، با اعتقاد او به »تاریخ مندی«، 
»پلورالیزم دینی مبتنی بر تأویل« و »نقدپذیری معرفت دینی بر پایه 
نفی تقّدس میراث« در ارتباط مستقیم باشد؛ اما به چه دلیلی باید 

این سخن حنفی را قبول کنیم؟ 
نظر  را مطمح  دینی  اندیشه  و  کنار زدیم  را  وقتی دین  اساساً 
قراردادیم، دین همان تجلیات رفتاری مسلمین خواهد بود که 
عیوب آن به دین نیز سرایت خواهد کرد و دین همان رفتار 
مسلمین خواهد بود. در این صورت دیگر دین، امری کامل و 
قدسی که قرار است انسان را به مراتب کمال نهایی اش رهنمایی 

کند، معنای خود را از دست می دهد.
تقریر  با  هم  آن  مسلمان  محقق  یک  اومانیستی  رویکرد 
پدیدارشناسانه ای که حنفی از آن ارائه می دهد، به هیچ عنوان قابل 
دفاع نیست. اساساً مسلمان موحد امکان ندارد مرکز ثقل هستی 
را انسان قلمداد کند. احتماالً اگر به او اشکال بگیریم با خالقیت و 

علت العللی باری تعالی چه می کنی؟ 
با رویکرد تأویلی که در مورد مفاهیم دینی دارد صورت مسئله 
را پاک کند. بر مبنای صحیح حکمی، کل هستی، عین الربط به 

خداوند هستند و از خود هیچ استقاللی ندارند.
برخالف مبانی دیگری وی است که از آن به  این نگاه دقیقاً 
پدیدارشناختی نام برده شد. حکمت متعالیه می گوید وجود، عین 
تشخص و خارجیت و اینها با هم تساوق دارند. مفهوم وجود در 
ذهن انسان صرفاً شأنیت حکایت از وجود خارجی دارد نه اینکه 
عین خارج باشد. معرفِت مبتنی بر چنین هستی شناسی، نمی تواند 
صرفاً ذهنی و درونی باشد. واقعیات بیرونی و خارج از ذهن 
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انسان نه تنها امری بدیهی است بلکه به علم حضوری و با کمک 
اصل علیت می توان به آن رسید.

یکی از اشکاالت مهم به رویکرد پدیدارشناسی، عینیت گرایی 
غیرواقعی است. یکی از مشخص ترین آموزه هایی که در طول 
یکی دو قرن اخیر که به صورت آشکار و نهان مورد پذیرش 

اکثریت اندیشمندان قرار گرفته، اصل تحقق پذیری است. 
محصل و  برای  الزم  شرط  اندیشمندان  از  دسته  این  به زعم 
واقعی دانستن هر گزاره یا قضیه، آن است که قضیه یا باید تحلیلی 
باشد1 و یا از نظر تجربی تحقق پذیر باشد. حال آنکه گزاره های 
انشائی، متافیزیکی و یا هر گزاره غیرتجربی دیگری فاقد معنی 
خواهند بود و قابل صدق و کذب نیستند؛ زیرا تحقق پذیر و 

تجربه پذیر نبوده و نمی توان آنها را حس کرد.
به اعتقاد و به زعم این اندیشمندان اصل تحقق پذیری محال و 
ناممکن بودن گزاره های متافیزیکی را باثبات رسانده است؛ زیرا 
تجربه، آزمون، آزمایش و پدیدارشناسی تنها راه شناخت جهان 
است. اما اشکاالت متعدد به عینیت گرایی وارد است: چگونه 
می توان واقعی بودن گزاره های غیرتجربی و صرفاً عقلی را انکار 

کرد؟ 
وقتی ما گزاره هایی کلی و عقلی و غیر تجربی و حسی را مانند 
»هر معلول به علت نیازمند است« ، »روح واقعیتی است غیرمادی« 
و یا »سلسله علت ها و معلول های این جهان به علت نخستین 
می رسند« موردتوجه قرار می دهیم، درمی یابیم که نمی توان آنها 
را بی معنی دانست و در نتیجه برای آنها احتمال صدق و کذب 

قائل نشد؟ 
هر انسان متفکر و عاقلی درمی یابد که مضمون این جمله ها اگر با 
واقعیت منطبق باشد، صادق است و اگر با واقعیت منطبق نباشد، 
کاذب است و این به این معنی خواهد بود که گزاره های مزبور 

قابل صدق و کذب اند و در نتیجه گزاره های حقیقی اند. 
به چه دلیل و از راه چه برهانی دریافته اید که تنها راه شناخت، 
درون گرایی یا تجربه، حس و پدیدار است؟ آیا اینکه »منحصراً راه 
شناخت تجربه یا پدیدار است« خود یک اصل و قانون تجربی و 
پدیداری است؟ اگر پاسخ این سؤال مثبت باشد باید گفت تجربه 
و پدیدار نه می تواند خود را اثبات کند زیرا مستلزم دور است و 
دور باطل است و نه می تواند غیر خود را نفی کند زیرا غیر خود 

در زیر چتر تجربه و پدیدار درنمی آید. 
افزون بر این، اصل و یا قانون تحقق پذیری برآیند کدام تجربه 
علمی است؟ و اگر پاسخ منفی است مستلزم آن است که یک 
اصل غیر تجربی، مورد پذیرش قرار گرفته باشد و این نه تنها 
مخالف با اصل تحقق پذیری است که نفی آن را در بر دارد یعنی 

اثبات این قضیه، نفی خود را در بر دارد. 

1.  مفاهیم مندرج در آن کامال روشن باشد بگونه ای که در مقایسه مفهوم محمول با 
مفهوم موضوع بتوان مفهوم محمول را از دل موضوع استخراج نمود مانند حمل اولی 

ذاتی گزاره »انسان انسان است«.

اگر گزاره ها و قضایای عقلی و متافیزیکی را یکسره کنار نهیم، 
نه تنها به تفکر بشری آسیبی جدی رسانده ایم بلکه به تزلزل همه 
علوم و تجربیات علمی نیز آسیب رسانده ایم؛ زیرا تجربه و حس، 
وجود و یا عدم پدیده ای را در محدوده زمانی و مکانی می نمایاند 
و فاقد توانمندی نشان دادن موقعیت های خارج از آن زمان و 

مکان است. 
بدیهی است استخراج قوانین کلی علمی از راه تجربه و پدیدار 
تصور  را  فیزیک دانی  دانشمند  است.  محال  بلکه  غیرممکن 
فلزات  بر روی  متعدد  آزمایش های  از راه  کنید که می خواهد 
و در موقعیت های مختلف تنها باتکیه بر تجربه ها، آزمایش ها و 
پدیدارها »کلیت افرادی« و »شمول زمانِی« گزاره »فلزات در اثر 

حرارت منبسط می شوند« را نتیجه گیری کند. 
چنین نتیجه ای خارج از آزمایش هایی است که انجام داده است. 
وی تنها می تواند اذعان کند که »فلزاتی که من حرارت داده ام یا بر 
من پدیدار شده است منبسط شده اند«؛ اما در باره فلزاتی که مورد 

آزمایش وی نبوده است نمی تواند حکمی صادر کند. 
حتمیت و ضرورت نیز حسی نیستند و نمی توانند به صرف رویِت 
»انبساط در فلزات« آنها را معلول حرارت دانست؛ زیرا حاصل 

تجربه چیزی جز تقارن و یا تعاقب دو پدیده نیست. 
و  امور محسوس  از  معلول  و  رابطه علت  یا همان  ضرورت 
قابل مشاهده نیست. ذهن در جمیع مسائل تجربی که از احکام 
جزئی به احکام کلی می رسد، متکی به یک رشته از اصول کلی 
غیر تجربی مانند قیاس و امثالش است. برخی از این اصول کلی 
که در هر تجربه ای شرکت دارند عبارت اند از: اصل امتناع اجتماع 
تناقض، اصل علیت، 2 اصل سنخیت بین علت و معلول، 3 اصل 
پیوستگی و عدم انفکاک معلول از علت تامه و استحاله تحقق 
معلول بدون علت تامه. ذهن در پس این اصول است که می تواند 

از تجارب خود نتیجه گیری کند. 
تجارب و حسیات بشری فقط برای نتایج خود به اصول عقلی 
نیاز ندارند، برای استقرار خود نیز نیازمند اصول عقلی دیگرند. 
اگر بر حسب آزمایشی نتیجه گرفته ایم که حرارت موجب انبساط 
فلز می شود، حال اگر کسی در ضمن قبول این حکم، اظهار دارد 
که نقیض آن هم ممکن است و حرارت موجب انبساط فلز 
نمی شود و در نتیجه هم قضیه اول درست است و هم قضیه دوم 
و به همین روی نمی توان تنها قضیه اول را باورداشت. در چنین 
مواردی اصل کلی، بدیهی و تردیدناپذیر استحاله اجتماع و ارتفاع 
نقیضین خودنمایی می کند و نتایج حاصله از انجام تجارب را 

تثبیت می بخشد.
به طورکلی مبانی صحیح معرفت شناختی اسالم را می توان چنین 
برشمرد: بداهت اصل قضیه، بداهت اصل امتناع اجتماع و ارتفاع 

2.  هیچ حادثه ای بدون علت واقع نمی شود. اصل علیت، بدیهی و غیرتجربی است.
3.  هرچیزی نمی تواند علت از برای هر چیز و یا معلول از هر چیز باشد. همواره بین 

علت و معلول سنخیتی خاص موجود است.
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نقیضین، بداهت اصل علیت، کاشفیت گزاره های هستی شناختی 
و اتصاف آنها به صدق و کذب، منابع معرفتی دارای سطوح 
متعددی است که هرکدام، درجه ای از معرفت را برخوردار است، 
استقالل عقل به عنوان منبع معرفتی و مخالفت با دگماتیسم روشی 

در کشف و حل مسائل1.
با این همه عالوه بر نواقصی که مبنای رویکرد پدیدارشناختی 
با آن روبروست، طرز برخورد حنفی با میراث اسالمی را دقیقًا 
می توان مصداقی از تفسیر به رأی و تحمیل رأی به دین دانست 

که به شدت مورد نکوهش واقع شده است. 

2. نقد پروژه نوسازی تراث حنفی

الف( تقسیم سه گانه تاریخی

اما اشکال ابتدایی را می توان به اساِس تقسیم بندی وی و بیان سه 
مرحله نظریه که عبارت بودند از موضع ما درمورد غرب و میراث 

اسالمی و وضعیت کنونی دانست.
اندیشه  به صرف  نمی توان  را  اسالمی  تراث  مجموعه  اوالً 
اندیشمندان دانسته و آن را تاریخی قلمداد کرد؛ بنابراین همه 
بخش های تراث نمی توانند با زمان و تاریخ، نسبت واحدی برقرار 
کنند. بلکه برخی از همین تراث - حتی به تعبیر حنفی - مبتنی 
بر داللت های عقلی و نصوص قطعی از دین هستند نه مبتنی بر 
تاریخ. از همین رو اینکه میراثی که از گذشته به دست آمده است 

را یکی از عوامل بدانیم نادرست است.
ثانیاً به چه دلیل باید تمدن غرب را ضلع دیگری از معمای حل 
مسائل دوراِن کنونی مسلمین تلقی کنیم؟ گویا غرب، جزئی از 

واقعیت معاصر ما شده که باید حتماً بررسی شود.
ثالثاً حنفی میراث اسالمی را به گذشته نسبت می دهد و تمدن 

1.  حمید پارسانیا)13۸۷(، رئالیسم انتقادی حکمت صدرائی، ش42)فصلنامه علوم 
سیاسی(، ص29-23.

غربی را آینده تلقی می کند. گو اینکه مراد وی این است که میراث 
اسالمی عمر و تاریخ مصرف مشخصی داشته اند و گذشته است 
و مسلمانان برای رسیدن به شکوفایی چاره ای جز پوشیدن لباسی 
که غرب دوخته است بر تن ندارد. بطالن چنین تفکری را به 

بداهتش واگذار می کنیم.
رابعاً یک تناقض در کالم وی هست؛ از یک سو تمدن غرب 
را با تقسیم به سه شاخه و قراردادن آن بین تکوین و سرنوشت، 
رنگی تاریخی به آن می پاشد اما از سوی دیگر از آن تعبیر به 

آینده می کند.

ب( تجلیل از پدیدارشناسی

اینکه حنفی سرنوشت و انتهای خودآگاهی غرب را تالقی دو 
جریان عقل گرا و تجربه گرا بر پدیدارشناسی هوسرل می داند و 
شاهد آن را هم نقد این دو جریان در غرب دانسته است، قابل 

مناقشه است. زیرا:
اوالً متفکرین را به راحتی نمی توان در یک جریان، منحصر کرد 
و حتی همان جریان عقل گرا به مکاتب متعددی تقسیم می شوند 
که فراز و نشیب ها متعددی را در خود داشته اند و همین مسئله 
در جریان تجربه گرا نیز مشاهده می شود؛ فلذا به راحتی نمی توان 
خط سیر ثابتی را برای دو جریان نامبرده به تصویر کشید و همه 

را ذیل یک عنوان جای داد. 
غرب  معاصر  فالسفه  در  پدیدارشناسی  که  داریم  قبول  ثانیاً 
همچون هایدگر و گادامر تأثیر داشته اما اینکه نقطه اتصال دو 
جریان نامبرده باشد، جای بحث دارد. هدف اصلی یا پیامد اندیشه 
هوسرل اتحاد دو رویکرد عقل گرایی و تجربه گرایی نبود بلکه 

مقابل با بحرانی بود که آگاهی اروپایی را در برگرفت2. 
خواست  هوسرل  )1942-200۷م(  سولومون  رابرت  قول  به 
فلسفه را تبدیل به علم کند اما این علم، تجربی نبود؛ زیرا موضوع 

2.  نصراهلل آقاجانی)1392(، اسالم و تجدد در مصر با رویکرد انتقادی به اندیشه حسن 
حنفی، چ اول)بوستان کتاب(، ص21۶.
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توصیف پدیدارشناختی او تحصیل ذوات یا صور معقول عرض 
شده در تجربه فاعل شناسا است که به تعبیر هوسرل به طور 

مطلق در شهود مستقیم و بی واسطه یافت می شوند.
این بداهت شهود، بداهت حسی نیست بلکه بداهت آگاهی به 
طور خودجوش است. او از این نظر که حقیقت را در آگاهی 
و ذهن فاعل شناسا دنبال می کند، یک ایدئالیست است، بلکه 
برخالف کانت که می گفت اشیای تجربه شده ذهنی را باید از 
امور واقع تجربی استنتاج کرد، هوسرل یک مرحله باالتر از دیگر 
ایدئالیست های گذشته، فاعل شناسا را هم در مقام کاشف حقیقت 

گذاشت و هم خود حقیقت. 
موضوع فلسفه او، موضوعات قصدی است، موضوعاتی که متعلق 
آگاهی است؛ از نظر او تمامیت این موضوعات به درون تجربه 
ما بستگی دارد نه با رجوع به جهان مادی خارج از آگاهی ما1. آیا 
چنین فلسفه ای می توان شکاف عمیق دو رویکرد عقل گرایی و 

تجربه گرایی را در قرن بیستم کاهش دهد؟!

ج( تقسیم سه گانه تمدن اسالمی

حنفی مراحل تمدن اسالمی را به سه مرحله تقسیم کرد و هر 
هفت قرن را یک مرحله قلمداد کرد. 

فلسفه، عرفان، هنر،  مثل  تمدن  به همه مظاهر  ایشان  آیا  اوالً 
فنّاوری و نظام اجتماعی توجه کرده یا صرفاً به تفکرات فلسفی 
اعتنا داشته است؟ بر اساس چه معیاری دوره هر مرحله را هفت 

قرن قرارداده است؟ 
ثانیاً مرحله دومی که وی برای تمدن اسالمی دوران رکود می داند، 
فاقد دقت است؛ چرا که در همین دوران است که تمدن اسالمی 
اوج گرفته است. حداقل در تمام وجوه تمدنی افول ندارد چراکه 

هنر و عرفان در همین دوران هست که اوج گرفته است. 
وی حیات تمدن اسالمی را در سه عصر عثمانی، صفوی و 
گورکانی نادیده گرفته و حال آنکه این دوران سهم به سزایی در 
فرهنگ و علوم و دیگر شاخه ها و زمینه های جهان اسالم داشته 

است. 
ثالثاً حنفی از سویی دوران شروع شکوفایی تمدن اسالمی را 
در مرحله سوم آغازشده تلقی می کند و از سوی دیگر مسیر 
پیشرفت را در بازگشت به تفکر غرب می بیند. و رابعاً با رویکرد 
نسبی گرایی که وی به آن دچار است، چگونه می تواند چنین 

مطمئن به نظریه پردازی بپردازد؟ 

د( ویژگی میراث اسالمی

حنفی در بیان ویژگی های میراث اسالمی اینگونه بیان نمود که 
میراث موضوعی ملی و بومی است که صرفاً در ایجاد تغییر 

اجتماعی قابل درک است. در نقد این دیدگاه باید گفت

1.  رابرت ک سولومون)13۷9(، فلسفه اروپایی: از نیمه دوم قرن هجدهم تا واپسین 
دهه قرن بیستم، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، چ اول)قصیده(، ص 1۷5-1۶5.

اوالً وی میراث را ناقص ترجمه می کند فلذا در بیان ویژگی های 
آن نیز ناقص بیان می شود. 

میراث اسالمی مجموعه ای است از نصوص دینی بعالوه آنچه 
عالمان دینی در تفسیر کتاب و سنت انجام داده اند؛ بنابراین میراث 
اسالمی مجموعه ای از تفاسیر عصری نیست که ملیت و اوضاع 
اجتماعی یا نیاز عصری را از ذاتیات آن به شمار بیاوریم؛ بنابراین 
به گواهی تجربه تاریخی مسلمانان، دینی که حقایق و مفاهیم 
ثابتی دارد، قوامش به زمان و عصر نیست تا از این رهگذر برای 

بازسازی خود به تغییر زمان نیاز داشته باشد. 
هرچند راه تأمل در آن بر کسی که روش برخورد و فهم آن را 

بداند هم بسته نیست. 
ثانیاً به نظر می رسد این تلقی حنفی از میراث اسالمی متأثر مبنای 
نسبیت گرایی و فایده مندی وی هست و اال دینی که سیال است 
نمی تواند واقع نما باشد. همین تلقی غلِط وی هست که تراث 
اسالمی را نه به عنوان منبع بلکه به عنوان ابزار می بیند. از همین رو 
چه بسا در دوره ای فایده مندی خود را نسبت به ابزارِ جدیدی از 

دست بدهد.

ه( تقسیم دوگانه میراث اسالمی

حنفی میراث را به میراث ستیز و سلطه تقسیم کرد. این تقسیم اگر 
به دوره و حکومت خاصی از مسلمانان مربوط بشود جای ایراد 
ندارد اما قطعاً این تقسیم بندی در مورد ماهیت اسالم، نادرست 
است؛ زیرا اسالم، مجموعه ای یکپارچه است که نمی توان آن را 

متصف به سلطه و ستیز کرد. 
عالوه بر اینکه حکومت ها و ساختارهای تاریخی مسلمانان هم 
نسبت یکسانی با ماهیت اسالم نداشته اند. شیعه درعین حال که 
از اصول و  اما  با حاکمان جور و غاصبان دارد؛  ادبیات ستیز 
بنیادهای معرفتی منبعث از قرآن، سنت و سیره حضرت رسول و 

ائمه معصومین برخوردار است.

و( انسانی سازی علوم اسالمی

حنفی راه رسیدن به ایدئولوژی را از طریق انسانی کردِن علوم 
اسالمی دانست؛ حال آنکه نه تجربه کنونی جبهه مقاومت اسالمی 
این مسئله را تأیید می کند و نه الهیات اسالمی این مسئله را قبول 
می کند. الهیات اسالمی هرچند بر محور »توحید« می چرخد؛ اما 
این به معنای رکود و عدم تحول در آن نیست بلکه صیرورت 

جامعه نیز در پرتِو همین محور است. 
توحید در عبودیت و توحید در تشریع صرفاً مربوط به روابط فرد 
و خداوند نمی شود؛ بلکه همین توحید، قدرت تشکیل ایدئولوژی 

ساختاری در حوزه های سیاست و اجتماع را داراست.

ز( پنج اصل قرآنی

حنفی در نظریه »نوسازی تراث« معتقد شد به پنج اصل که وی 
تعاریف ُمدرنی از آن داشت و این تعاریف را هم به قرآن نسبت 
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ً حنفی با بیان اینکه علم عقاید باید 
به علم ستیز اجتماعی تغییر یابد، در 

حقیقت میان دو حوزه مسائل کالمی و 
اجتماعی خلط کرده و آنها را به گونه ای 
یگانه می داند؛ ولی آیا حقیقتاً چنین 

است؟

داد که میراث اسالمی به آن بی اعتنا بوده یا نسبت به آن غفلت 
ورزیده است. اما؛

اوالً او باید توجه کرد که قرآن، نگاه سکوالری به طبیعت ندارد. 
طبیعت در نگاه قرآن آیه ای است از آیات الهی و از همین حیث 
در علم کالم و فلسفه مورد بحث واقع می شود و مقدمه ای برای 

اثبات باری تعالی قرار می گیرد.
ثانیاً عقل و نقل دو بال درک حقایِق هستی هستند و ماهیت 
اسالم، روشی جامع پیشنهاد می دهد که از تجربه گرفته تا علم 
حضوری را در برمی گیرد ولو گاهی حاکمان به نیرنگ یکی را 
از صحنه خارج می کردند؛ اما آن را نمی توان از ماهیت میراث 

اسالمی به شمار آورد.
ثالثاً انسان در قرآن خلیفه است، محور خلقت است اما نه انسانی 
که خدا جای او را تنگ کرده است؛ بلکه انسانی که قرآن، در مورد 

آن سخن می گوید یک انسان وابسته و عین الربط به خداست.

ح( ساحات سه گانه نوسازی میراث

حسن حنفی بیان کرد که برای رسیدن به نوسازی تراث می بایست 
ابتدا سه ساحت زبان، مفهوم و محیط بازسازی بشوند. 

اوالً در دین اسالم، متن اصل است و اقتضائات 
عصر باید خود را بر متن دین عرضه کنند 
تا پاسخ خود را بیابند؛ نه اینکه زبان دین 
را کنار بگذاریم چرا که مناسب اقتضائات 

عصرِ ما نیست.
ثانیاً با حذف بنیادی ترین واژه های میراث 
اسالمی نظیر خدا، پیامبر، بهشت و جهنم 
باقی  اسالمی  میراث  از  چیزی  چه   ... و 

می ماند؟
ثالثاً مگر زبان غرب که حنفی آن را زبان جدید 

می داند، مورد قبول همه مردم است؟ اگر کسی واژه 
علم و فنّاوری را نفهمد، آیا باید گفت این واژه ها غیرعقالنی و 
غیرپاسخگو به نیازهای عصر است؟ به همین موازات، واژه خدا 

و پیامبر و ... نیز چنین است.

ط( نوسازی میراث کالمی

حنفی در مورد بازسازی یا نوسازی میراث کالمی، معتقد شد 
که کالم قدیم متناسب با نیازهای همان دوره بیان شده است؛ 
گواینکه ایشان اساساً مطلوبیت ذاتی برای مباحثی مثل توحید و 
نبوت و معاد قائل نیست و آنها را یکسره مباحثی در واکنش به 

کنش های دیگر نحله ها و ادیان می داند. حال آنکه؛ 
اوالً اساساً مباحث سلبی که وی مطرح می کند اساساً از لوازم 
نتیجه بحث از توحید است نه اینکه بحث توحید، ثمره چنین 
واکنشی باشد. طبق چه معیاری مبحث توحید در تشریع را از 
حوزه سیاست و جامعه باید کنار بگذاریم و آن را مسئله روزِ 

خود ندانیم؟ اساساً الزمه چنین نگاه هایی تاریخی کردن خدا و 
نبی نیست؟ آیا خدا را فرازمانی و محیط بر مکان می دانیم یا مکان 

و زمان را محاط بر او تلقی می کنیم؟ 
ثمرات این نگاه مادی به کامل مطلق چه چیزی از دیانت اسالمی 
را باقی می گذارد؟! قبول داریم که برخی از مسائل کالم قدیم ناظر 
به مباحث روز آن دوران بوده است؛ اما ماهیت علم کالم چنین 
نیست، خصوصاً کالمی شیعی که منبعث از قرآن و سنت و حکم 

عقل است و از سنخ مسائل تاریخی نیست.
ثانیاً آیا به تأویل بردن مفاهیم اساسی دین اسالم و جایگزین کردن 
آنها با مفاهیم جدیِد غربی، چیزی غیر از غرب زدگی است که 
خودِ حنفی منتقد آن بود؟! مگر غرب معاصر، مسئله موردنیاز 

ماست؟! 
ضابطه شما در این نگاه چیست غیر از اساس قراردادِن »نیاز 
عصری«، درحالی که شرایط عصری تنها می تواند مسائل جدیدی 
را به روی یک علم باز کند؛ اما یک علم باید بتواند با استفاده از 

مبانی، روش ها و منابع خود به حل آن مسائل دست یازد. 
وقتی خودآگاهی را تأویل ذات خداوند و صفات و افعال تلقی 
کنیم، آیا تقلیل یک موجود کامل مطلق به یک امر ذهنی 
نیست؟! آیا خواننده محترم از این نگاه تخریِب 

اعتقادات را استفهام نمی کند؟!1
ثالثاً حنفی با بیان اینکه علم عقاید باید به علم 
ستیز اجتماعی تغییر یابد، در حقیقت میان 
دو حوزه مسائل کالمی و اجتماعی خلط 
کرده و آنها را به گونه ای یگانه می داند؛ ولی 
آیا حقیقتاً چنین است؟ همه مسائل اجتماعی 
مثل وحدت و آزادی و ... که او نام می برد، 
در اسالم پاسخ هایی دارد که در علوم مختلف 
می توان آنها را استقصا کرد؛ فلذا نیازی نخواهد بود که 

میراث کالمی را خراب کنیم. 
رابعاً او اگر کالم را هم امری تاریخی می داند، بر اساس مبانی 
خودش نمی بایست در مورد کالم قدیم قضاوت و داوری ارائه 
بدهد و آن را ناقص یا کامل قلمداد کند و حال آنکه او به چنین 

امری مبادرت کرده است.
خامساً حنفی می گوید نبوت تاریخ عام انسانی درگذشته و معاد 
تاریخ عام انسانی در آینده است. این نحو سخن گفتن در مورد 
اصول دینی از چه منبعی برمی خیزد؟ وحی مگر غیر از دو رکن 
نازل کننده و دریافت کننده، رکن دیگری دارد که وی نبوت را 
بریده از نازل کننده وحی دانسته و آن را امری مادی و تاریخی 
قلمداد کرده است؟ خوب است از او سؤال کنیم آیا اساسا به 

جهان برتر مجرد بما هو مجرد باور دارند؟ 

1.  پیشنهاد می شود برای درک بهتر از ضعف نگاه حنفی به مفاهیم کلیدِی دینی نک به: 
محمد عرب صالحی)1393(، اعتزال نو و مسائل فلسفه دین اسالمی، چ اول)سازمان 

انتشارات پژوهشگاه فرهنک و اندیشه اسالمی(، ص1۸5-153.
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اگر بله این چه نحو ورود به مباحث الهیاتی است. آیا تاریخ عام 
بشری درگذشته منحصر در نبوت است یا طواغیت هم حضور 
در  وی  کالم  چیست؟  دراین خصوص  وی  توجیه  داشته اند، 
مورد معاد نیز با صریح آیات و روایات و روان شناسی اجتماعی 

مسلمین در تعارض است.
سادساً اینکه امامت را به دولت تأویل ببریم هم شاهدی بر عدم 
شناخِت دقیق امامت است. اساساً حکومت و بعد سیاسی، یکی 

از شئون امامت است نه تمام ماهیت آن.

ی( نوسازی میراث فلسفی

حسن حنفی در بیان ویژگی های منفی میراث فلسفی اشتباهاتی 
را مرتکب شده است؛

پرداخته  به منطق صوری  فیلسوفان اسالمی، صرفاً  اینکه  اوالً 
باشند، صحیح نیست چرا که فیلسوفان هم به منطق صوری و هم 

به ماده قضایا هر دو توجه داشته اند. 
ثانیاً سه مکتب بزرگ فلسفی مشائی، اشراقی و حکمت متعالیه در 
جهان اسالم نسبت به هم از نقد بنیادی و روشی برخوردار هستند 
و هرکدام نسبت به مکتب گذشته خود، موضع نقادی دارد؛ اما 
اگر مراد حنفی از عقل نقاد، نقدی باشد که کل مکتب فکری را 

از بین ببرد، چنین امری نامعقول است.
ثالثاً به چه علتی باید معتقد شد دوگانه های فلسفی مثل علت و 

معلول متأثر از نگاه ثنوی به طبیعت است؟! در فلسفه اسالمی 
مفاهیمی مثل علت و معلول را با اختالف در تعابیر، معقول ثانی 
فلسفی می دانند که با نسبت سنجی خاصی به دست می آید و حتی 
عالمه مصباح به عنوان یک نوصدرایی، آنها را با علم حضوری 

انسان به خود تحلیل می کنند.1
رابعاً اینکه ساختار هرمی نظام سیاسی اسالم را نقطه ضعف آن 
بدانیم، ناشی از نگاه یکسان به جامعه طبقاتی مادی و جامعه 
هرمی وجودی است. نگاه هرمی هرچند در نگاه اولیه چنین امری 
را به ذهن متبادر کند؛ اما وقتی رأس هرم از غنای مطلق برخوردار 
است و تا انتهای هرم این غنا، کم رنگ تر می شود، خیلی متفاوت 
است با ساختاری که همه به دنبال منافع خود و ظلم به طبقات 

دیگر هستند.
خامساً مباحث علم النفسی و انسان شناسی در آثار حکیمان و 
فالسفه ما به وفور دیده می شود و به انسان به عنوان مسئله مجزا 
پرداخته اند. فلذا این نسبت که میراث فلسفی به انسان به اعتنا 

بوده، اتهامی بیش نیست.
به عنوان نکته نهایی در خصوص اندیشه حنفی می توان به نگاه 
وارونه و ناقصی که هم به غرب و هم به اسالم دارد اشاره کرد 
که همین نگاه ناقص سبب شده تا اساساً در طرح تجدد و تراث، 
به سر مقصد منزل نرسد و نه تنها مشکلی را از مسلمین حل 
نکند، بلکه آنها را گرفتار آینده ای کند که خودش به تمدن غرب 
می دهد و آن پوچی و رهایی و حذف مبدأ و مقصد برای جامعه 

اسالمی است. 
هرچند ما اعتقاد نداریم که سراسر افکار وی در سه مرحله ای که 
برای پروژه خود ذکر کرده است غلط است؛ بلکه اتفاقاً رویکردِ 
او یک رویکرد تحول خواهانه است که رویکردی مثبت در جهان 
فکر خواهد بود. توجه به نیازهای معاصر امری نیست که بتوان با 
آن مخالفت ورزید، اشکال در طرحی است که وی برای رسیدن 
به چنین مقصودی در نظر گرفته است. به عبارتی می توان گفت 
حنفی نیز به دنبال تمدن نوین است همان طور که انقالب اسالمی 
ایران به دنبال تمدن نوین اسالمی است؛ اما تمدن در نگاه ما و 

حنفی تفاوتی سراسری و مبنایی دارد.

1.  نک: محمد تقی مصباح یزدی)139۸(، آموزش فلسفه، چ پنجم)انتشارات موسسه 
آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره(، ج1، درس پانزدهم.



فصل چهارم

حنفی و اندیشمندان ایرانی
بررسی قرابت های نظری بین اندیشه های حسن حنفی و روشنفکران ایرانی



حسن حنفی از متفکرانی است که تالیفات زیادی داشته و به دلیل 
استقالل نظر، به طور خاص در هیچ یک از گروه های اندیشه ای 
معاصر جای نمی گیرد. او از نظر اخوانی ها یک کمونیست است 
و کمونیست ها او را اخوانی می دانند و در این میان او خود را یک 

برادر کمونیست مسلمان معرفی می کند.1 
برخی از اصطالحات رهزن او نیز باعث شده تا برخی وی را با 
برخی از اندیشمندان ایرانی معاصر در یک گروه قرار دهند. یکی 
از اصطالحات رهزن او، اصطالح »اسالم انقالبی« است. وقتی 
ما از اسالم انقالبی حسن حنفی صحبت می کنیم، به هیچ عنوان 
منظور ما پدیده ای از جنس اسالم انقالبی ما ایرانی ها نیست؛ 
هرچند در یک دایرة نسبتاً وسیعی ما با اسالم انقالبی حسن حنفی 

یک قرابت ایدئولوژیکی و معرفتی و فلسفی پیدا می کنیم.2

1.جریانات روشنفکری دینی در ایران

روشنفکری دینی گرایشی از جنبش عمومی روشنفکری در کشور 
ماست که سابقه آن به آغاز مشروطه می رسد. روشنفکری دینی 
عارضه یا زائده یا انحرافی در جریان روشنفکری نیست؛ بلکه 
مفهوم روشنفکری در ایران در بدو تولد، در قالب روشنفکری 
که  کسانی اند  عموماً  دینی  روشنفکران  است.  شده  زاده  دینی 

رهیافت همسان و هماهنگی به دین و مدرنیته دارند. 
تجربه مدرنیزاسیون ایرانی نشان داد که ناگزیریم برای بومی کردن 
مدرنیته از بستر دین عبور کنیم؛ لذا استقرار دموکراسی بدون 
توجه به دین منجر به استبداد می شود، چنان که در دوره پهلوی 
اتفاق افتاد. برای شناخت دقیق نظریات حسن حنفی و تشخیص 
نمایندگان جریان او در ایران، باید بعد از فهم دیدگاه وی خصوصًا 
در مورد رابطه سنت و تجدد، جریانات روشنفکری دینی در ایران 
را بررسی کنیم. به صورت مختصر این جریانات را می توان در 

چهار دسته تقسیم کرد:

الف( جریان رُفرمیسم

گفتمان  ایران،  در  دینی  روشنفکری  گفتمان های  از  یکی 
فلسفی  و  مدرسی  منطق  که  است  رفرمیست  یا  اصالح طلب 
را دنبال می کند. محورهای مورد اتکای این گفتمان آزادی با 
این  نماینده  است.  تفسیری ویژه و عدالت در شکلی خاص 

گفتمان را می توان مرحوم شهید مطهری دانست. 
ایشان سعی می کنند اصالحاتی در دین و عمدتاً در فقه تاسیس 
کنند تا امکان نوعی همزیستی با مفاهیم مدرن حاصل شود. به 
هر حال اگر ما روشنفکری را با »فکر« تعریف کنیم، نه با منطق 
گروه اجتماعی و یا منطق صنفی، در آن صورت می توان ایشان را 
روشنفکر دانست؛ هرچند که روحانی است. ایشان از آن جهت 
که توجه به علوم روز و وضعیت اجتماعی داشت و از طرفی به 

1.  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج 1۷، ص 415.
2.  سمینار حسن حنفی، مفهوم شناسی اسالم انقالبی، محمد علی میرزایی.

دنبال اصالح برخی مفاهیم بود، لقب روشنفکر به خود می گیرد.

ب( جریان نوسنت گرا

گفتمان دیگری که می توان از روشنفکری دینی نام برد، گفتمان 
نوسنت گراست که سید حسین نصر نماینده بارز آن است. وی 
تأکید بر مواریث دینی دارد و روش او فلسفی و مدرسی یونانی 
است و برخالف رفرمیستها، به نقادی مواریث دینی باور ندارد؛ 
لذا بیشترین فاصله را با مدرنیته دارد؛ اما به هر حال برای ارتباط 
دو دنیای کهن و مدرن می کوشد، اما نه اینکه در هم منحل شوند؛ 
بلکه برای اینکه به یک هم سخنی مسالمت آمیز برسند. در این 
گفتمان دغدغه آزادی و عدالت نیست و شاید نوعی دافعه هم 

نسبت به آزادی دارد.

ج( جریان نولیبرال

گفتمان سوم روشنفکری دینی گفتمان نولیبرال است. رهیافت 
این گفتمان نه براساس علوم طبیعی بلکه براساس فلسفه علم 
است که نماینده این گفتمان را می توان آقای عبدالکریم سروش 
دانست. در این گفتمان بر عرفان و آزادی تکیه می شود اما از 
عدالت و برابری در آن خبری نیست، ضمن آنکه عرفان متعلق 

به یک حوزه و آزادی متعلق به حوزه دیگری دانسته می شود. 
این گفتمان مواجهه ای کمتر انتقادی نسبت به غرب دارد؛ انتقادات 
این گفتمان به غرب انتقاداتی موردی و اخالقی است نه ساختاری 
و بنیادی. بسیاری از پارادایم های دنیای غرب را پذیرفته است؛ 
بسیاری از اصول معرفت شناختی غرب را باور دارد و در همان 
چارچوب فکر می کند. در جهان عرب برخی به این گفتمان 
نزدیک هستند و شاید بتوان نماینده این گفتمان در جهان عرب 
را نصرحامد ابوزید دانست. آقای سروش خود نیز تصریح می کند 

که متأثر از اندیشه های اوست.

د( جریان انتقادی

گفتمان چهارم روشنفکر دینی را می توان گفتمان رادیکال - 
انتقادی نام گزاری کرد. در این گفتمان شاهد رهیافت تاریخی-
هرمنوتیکی به دین و مدرنیته هستیم؛ یعنی می کوشد از بیرون، 
سنت و دین را به کمک عقل نقاد مورد ارزیابی قرار دهد و هم 
از درون با درک و دریافتی هرمنوتیکی، تفسیر و تأویل های دست 

اول خود را از دین عرضه کند. 
این گفتمان بر سه محور عرفان و اخالق، آزادی و دموکراسی، 
عدالت و برابری تکیه همسانی دارد؛ ضمن آنکه برخالف گفتمان 
چهارم میان این سه محور ربط و نسبتی ارگانیک و ساختاری 
قائل است. نماینده این گفتمان دکتر شریعتی است. ایشان هم 
نسبت به تمدن غرب انتقادات جدی دارد و هم بسیاری از مفاهیم 

دینی را با مبانی هرمنوتیک فلسفی، بازخوانی می کند.
بعد از بیان این چهار جریان باید دانست که این جریان شناسی 
مانند اکثر جریان شناسی های دیگر، خالی از عیب نیست؛ چراکه 
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می توان افرادی را نام برد که در هیچکدام از این جریانات جای 
ندارند؛ مانند مهندس مهدی بازرگان. همچنین تسامحاتی نیز 
صورت گرفته تا به یک دسته بندی نسبتاً صحیحی دست پیدا 
کنیم. در این جریانات بیشتر بر رویکرد اشخاص تاکید شده 

است. 
مثاًل رویکرد آقای سروش حقیقتاً نقد تمدن غرب نیست بلکه 
تمام چارچوب فکری آقای سروش وابسته به پارادایم های دنیای 
غرب است. از طرفی دکتر سید حسین نصر رویکرد انتقادی 
نسبت به سنت ندارد؛ اما افرادی مانند حسن حنفی در جهان 
عرب و دکتر شریعتی در ایران رویکردشان نقد تمدن غرب و 
بازخوانی و تقریر جدید از مفاهیم دینی است. آن ها معتقدند باید 
به سنت توجه کرد اما با یک تقریر دیگری که مبتنی بر مباحث 

هرمنوتیک است. 
تمدن  چارچوب  در  راحتی  این  به  نباید  معتقدند  طرفی  از 
غرب قرار بگیریم. پس به لحاظ رویکردی که دارند می توان 
روشنفکری در ایران را جریان شناسی کرد. شاید اگر بر اساس 

مبانی پذیرفته شده، جریان ها را تقسیم کنیم، به یک 
تقسیم بندی دیگری برسیم. شاید اگر فقط به 

مباحثی که مطرح کرده اند توجه کنیم، آقای 
آقای حسن حنفی  عبدالکریم سروش و 
اشتراکات زیادی داسته باشند. اساساً چون 
همه این جریانات، ذیل جریان روشنفکر 
اشتراکات  برخی  قطعاً  دارند،  قرار  دینی 
در مبانی و در روبنای مباحثشان، خواهند 
آقای  که  نمی شود  دلیل  این  اما  داشت؛ 
عبدالکریم سروش و حسن حنفی را یک 

جریان دانست. به هر حال تقسیمی که در این 
جا آورده شده است، تقسیم به لحاظ رویکردهای جریانات 

روشنفکری در کشور ماست و الزم به ذکر است که در مقاله 
»گرایش های روشنفکری دینی و نمایندگان آن ها«1 نیز به همین 

شکل آمده است.
بعد از بیان این چهار گروه، باید دانست که اندیشه های حسن 
حنفی که پیش از این مطرح شد، بیشترین قرابت را به نظریات 
دکتر علی شریعتی در ایران دارد.2 اینان هر دو انتقادات جدی 
نسبت به مدرنیته دارند و از طرفی راه بازخوانی مفاهیم دینی را 
در پیش گرفته اند؛ تا جایی که نویسنده کتاب اسالم و تجدد در 
مصر، تفسیر حسن حنفی را تفسیر سکوالر از اسالم می داند.3 
حنفی در سفر به اروپا با دکتر شریعتی دوستی نزدیکی پیدا کرده 
و بعد از آن با انقالب اسالمی ایران و کتاب های امام خمینی)ره( 

1.  مصاحبه شونده آقای سید هاشم آغاجری، بازتاب اندیشه 13۷9 شماره 9.
2.  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج 1۷، ص 414.

3.  اسالم و تجدد در مصر، ص 1۶3.

نیز انس گرفته است. او می گوید اوایل انقالب، کتاب های امام را 
با شور و شوقی خاص در زیر پالتوی بلند مشکی اش، بین طبقات 

دانشگاهی قاهره، جابجا می کرده است.4

2. اشتراکات دیدگاه حنفی و شریعتی

الف( نقد سنت و غرب

حنفی جریان چپ اسالمی را جریانی می داند که به تعبیر او، نه 
اندیشه اسالمی تقلیدی گذشته را قبول دارد و نه پیرو مذاهب 
فکری غرب است؛ لذا در جبهه بیرون با افکار بیگانه مقابله 
می کند و در درون، مایه وحدت ملی همه جریان ها با همه افکار 

است.5 
وی در جای دیگری می گوید جریان چپ اسالمی تحول اصالح 
بر  و عالوه  آغاز شده  اخیر  دویست سال  در  که  است  دینی 
سطح مقابله با خطرها و تهدیدهای زمان مثل استعمار، تجزیه، 
سرمایه داری، عقب ماندگی وسرکوب سیاسی، به سطح بازسازی 

بنای اندیشه دینی و اصالح آن نیز وارد می شود. 
از نظر حنفی برای اولین بار بعد از ابن رشد در فلسفه، 
فقه،  اصول  در  شاطبی  دین،  اصول  در  معتزله 
ابن خلدون در تاریخ و ابن تیمیه در فقه، به 
بازسازی ساخت اندیشه دینی پرداخته اند و 
این کار با دوری جستن از اشاعره که تفکر 
رسمی در مصر و آمیخته با تصوف است، 
آغاز شده و تفکرش را به معتزله نزدیک 
کرده است. ایشان همچون محمد عبده که 
عقل را قادر بر ادراک دانسته و به استقالل اراده 
در رفتار و سلوک آدمی ایمان داشت، از اصول پنج 

گانه معتزله، به طور جدی دفاع می کند.۶
وی همچنین منظورش از سنت، سنتی است که تکرار گذشته 
نیست. سنتی که در هر دوره، امکان تطبیق با واقع و مقتضیات 
زمان را دارد. سنتی که با روح زمان همراه بوده و همیشه تازه 
است. واقعیت ها و اقتضاهایی چون رفاه جمعی، سعادت فردی، 
شرافت و کرامت انسان، از جمله اموری است که بر متن، پیشی 

دارد. گروه های بسیاری در عصر و زمان خود نمی اندیشند. 
گروهی در فضای سنت به سر می برند؛ سنت هایی که یا به گذشته 
اسالمی مربوط است و یا به گذشته بومی، همچون، سنت های 
قبطی، فرعونی، پارسی، یونانی و ... سنت هایی که با واقعیت زمانه 
فاصله دارد. این گروه ها واقعیات را حوزه اندیشه راه نمی دهند. 

کسانی هم وجود دارند که با واقعیات امکانی، بیگانه اند. 
این ها کسانی اند که با مفاهیم و ادبیات غرب زندگی می کنند و 

4.  نو معتزلیان، ص 13۶.
5.  اسالم و تجدد در مصر ص 405.
۶.  اسالم و تجدد در مصر ص 40۶.

ن ا�
یر

ن ا
دا

من
ش

دی
و ان

ی 
نف

 ح
مج

ار
یه

ل 
ل

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ر 00
 آذ

/3
ه 3

ار
شم



37

را  اسالمی  حنفی جریان چپ 
جریانی می داند که به تعبیر او، نه 

را  تقلیدی گذشته  اسالمی  اندیشه 
فکری  مذاهب  پیرو  نه  و  دارد  قبول 
غرب است؛ لذا در جبهه بیرون با افکار 
بیگانه و در درون، مایه وحدت ملی 

همه جریان هاست.



به چالش ها، نیازها و رویکردهای جامعه خود بی توجه اند. وجه 
مشترک این دو گروه آن است که هر دو، با متن سرو کار دارند. یا 
متنی کهن که مخصوص گروه نخست است و یا متنی در حوزه 
تئاتر، سینما و هنر آنتیک غرب، آن هم از نوع ترجمه که مربوط 
به گروه دوم است. جریان سوم نیز وجود دارد که پرسش ها و 
چالش های جامعه را به خوبی درک می کند و در زمان و مکان 

خود زندگی می کند. 
این گروه، »واقعیت و متن« را در کنار هم می بینند. حسن حنفی 
خود را متعلق به گروه سوم می داند و می گوید به همین خاطر 
است که مدت هاست به بازخوانی و احیای سنت، متناسب با 

واقعیات زمان روی آورده است.1
دکتر علی شریعتی نیز نسبت به تمدن غرب انتقادات جدی دارد 
و بسیاری از مفاهیم دینی را با مبانی هرمنوتیک فلسفی، بازخوانی 
می کند.2 شریعتی برای ایستادگی در برابر غرب استعمارگر، به 
دنبال کشف و بازیافت نظم اعتقادی و ایمانی است که باعث 
به  را  آن  و  می شود  جامعه  افراد  خودآگاهی  و  فرهنگ سازی 
باید هویت و  حرکت در می آورد. وی معتقد است هر ملتی 
شخصیت فرهنگی و تاریخی خودش را پاس دارد تا بتواند بر 

اساس آن، به حیات خود سامان دهد. 
البته شریعتی به هیچ عنوان به دنبال این نیست که هر چه غرب 
بگوید را سرکوب کند و چنین برخوردی را مایه عقب ماندگی 
می داند. او در این باره می گوید: این شعار که ما نباید هر چه 
را فرنگی ها می کنند یا می گویند بپذیریم، باید خود بیندیشیم و 
استقالل داشته باشیم، شده است یک بهانه آبرومند برای توجیه 
بی سوادی و بی شعوری و مزخرف بافی کسانی که هّر را از بّر 
تشخیص نمی دهند و چنین وانمود می کنند که اعالم استقالل 
فکری و سرباززدن از تقلید در برابر زندگی و فرهنگ اروپایی 

کرده اند.3

1.  نومعتزلیان، ص 150-149.
2.  مقاله گرایشهای روشنفکری دینی و نمایندگان آن ها، سید هاشم آغاجری.

3.  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج 1۷، ص 229-22۸.

ب( نسبی گرایی

نسبی گرایی به این معناست که نمی توان به واقعیت خام دست 
از  فارق  و  هستند  انسان  به  وابسته  واقعیت ها  همه  کرد.  پیدا 
انسان، واقعیتی وجود ندارد. دکتر شریعتی اسالم را یک مکتب 
ایده آلیسمی معرفی می کند4 و در تعریف ایده آلیسم می گوید: 
ایده آلیسم، برخالق رئالیسم، معقد است که عالم »رئال« واقعیت 
حقیقی ندارد و این ذهن ما است که عالم خارج را می پندارد و 
»ایده« اصل است نه »رئالیته« یعنی واقعیت خارجی بی ذهن ما 

وجود ندارد و اگر ذهن ما نباشد، آن هم اصاًل نیست.5 
نویسنده کتاب »شریعتی شناسی« می گوید: آرمان های شریعتی 
نفی  تعصب،  نفی  معرفت،  نسبی بودن  دارد.  متعددی  مبانی 
مطلق نگری و غرور علمی، ضرورت شک گاه به گاه حتی در 
بدیهات فکری و غیره از مبانی آرمان های شریعتی است. شریعتی 
می گوید: قاطعیت )این است و جز این نیست( از مشخصات 
نوپایی و نوجوانی یک علم و خامی و کمی بضاعت آن است...
که مزاج های مذهبی، مستعد ابتالی به آن اند... روشنفکران باید 
حتی در بدیهیات خود شک کنند وگرنه خودشان کهنه می شوند. 
نسبی بودن معرفت و ضرورت برخورد نسبی با معرفت، مبنایی 

است که با چند حلقه ما را به آرمان شریعتی می رساند.۶
شریعتی در یکی از آثار خود می گوید: بزرگ ترین فریبی که 
ابدی، مطلق و جهانی  هر روشنفکری را گریبان گیر می شود، 
تلقی کردن حقیقت ها، آرمان ها و جهت گیری هایی است که گذرا، 
نسبی و موضعی اند. چنین فریبی به روشنفکری که انسان، جامعه 
و زمان را همواره در حرکت و تغییر می یابد و ناچار به تنوع 
شرایط وتحول نیازها و تبدیل جبهه ها و جهت ها معترف است، 

بخشودنی نیست.۷
نویسنده کتاب »اسالم و تجدد در مصر« پس از بررسی دیدگاه های 
حسن حنفی می گوید: در مجموعه آثار حنفی اعم از غرب شناسی 
و اسالم شناسی، صراحت ها و سرنخهای فراوانی از نسبیت گرایی 
می توان مشاهده کرد. از نظر حنفی میراث اسالمی مجموعه ای از 
قرائت های مختلف و احتماالت گوناگونی را در برمی گیرد که 
هیچ مقیاسی برای تشخیص نظری صواب و خطا در آن وجود 
ندارد و باید به دنبال مالک های عملی نظیر فایده مندی رفت؛ اما 
مالک عملی هم از نظر او نمی تواند صحت و سقم رویکردهای 
مختلف تراث را اثبات کند؛ بنابراین، گزینش قرائتی از میراث 
گذشته یا انتخاب قرائتی نو، سایر قرائت های میراث را تخطئه 
نمی کند؛ زیرا آنها تفسیرهای احتمالی دیگری به تناسب شرایط 

اجتماعی و تاریخی خودشان هستند. 

4.  ریشه های اقتصادی رنسانس، ص ۶5.
5.  فرهنگ لغات دکتر شریعتی، مجموعه آثار، ج 15، ص ۸.

۶.  شریعتی شناسی ص 133-132.
۷.  شریعتی شناسی ص 45-44.
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برای مثال او می گوید: توحید امر ثابتی است و همه ما موحد 
عصری،  نیازهای  مطابق  توحید  فهم  چگونگی  ولی  هستیم؛ 
مختلف و متغیر است؛ لذا حنفی در مباحث غرب شناسی درباره 
برخی از صاحب نظران ملحد مکتب اگزیستانسیالیسم از قبیل 
سارتر، میرلو پونتی و کامو می گوید: آن ها به دلیل آزادی خواهی 
و دفاع از ملت های جهان سوم نمی توانند ملحد باشند. حنفی از 
این هم پا فراتر می گذارد و ادعا می کند: تغییر شرایط اجتماعی و 
مطابقت با آن، اصلی ثابت است که اصول اساسی میراث اسالمی 
آن را تجویز کرده است؛ همان طور که خود وحی هم به اقتضای 
تغییر و تطور شرایط اجتماعی، تغییر را در خود راه می داد؛ یعنی 
وحی هم امر ثابت و مطلقی نبوده است. شریعت نیز به دلیل 
همین اقتضائات عصری، تغییر یافته و اجتهاد بر چنین فلسفه ای 

بنا شده است. 
قبول  الزمه  و  یکدیگرند  مالزم  نسبیت گرایی  و  کثرت گرایی 
با توجه به این امر حنفی به این  نسبیت، کثرت گرایی است؛ 
کثرت گرایی هم تن می دهد. به اعتقاد او همه فرق اسالمی بر 
اساس شرایط مختلف فرهنگی پدید آمده اند و هر یک بازتابی از 
آن شرایط هستند؛ حنفی درباره تمدن غرب هم با توجه به کثرت 
مکاتب غربی می گوید: پس هیچ مکتب مطلق و دائمی نداریم؛ 
بلکه همه نسبی است و حقیقت متغیر می شود و فقط حقیقت 
ثابت، روح عصر، شرایط اجتماعی و تاریخی بودن آگاهی اروپایی 
است. همچنین او در ارزیابی آینده تمدن غرب و مظاهر امید در 
آن به طور کامل رویکرد نسبیت را در پیش می گیرد و داوری را 
در این زمینه به رویکرد سیاسی و تمدنی محقق وابسته می داند.1 
به نظر می رسد آقای حنفی اساساً نگاهش نگاه عمل گرایانه حتی 
از نوع افراطی آن است به این معنی که ارزش ذاتی برای تفکر 
قائل نیست؛ او اعتقاد دارد که افکار ارزششان در تراز عمل و 
واقعیات اجتماعی معلوم می شود؛ لذا اسالم انقالبی او یک پروژة 

ایدئولوژیک انسان گرایانه است.2

ج( پلورالیسم

پلورلیسم یا کثرت گرایی به این معناست که همه ادیان، راه های 
مختلفی هستند برای رسیدن به سعادت؛ همه آن ها شمه ای از 
حقیقت را دارند و هیچ کدام حق خالص نیست. همانگونه که 
پیش از این مطرح شد، از لوازم نسبیت گرایی، قبول کثرت گرایی 

است. 
پیش از این نیز بیان شد که به اعتقاد حسن حنفی همه فرق 
اسالمی بر اساس شرایط مختلف فرهنگی پدید آمده اند و هر 
یک بازتابی از آن شرایط هستند؛ لذا ادعا می کند: برخالف توهم 
برخی، میراث اسالمی نمایش دهنده عنصر ثبات در برابر واقعیت 
اجتماعی متغیر نیست؛ بلکه کثرت فرقه های اسالمی و مذاهب 

1.  اسالم و تجدد در مصر ص 159-15۸.
2.  سمینار حسن حنفی، مفهوم شناسی اسالم انقالبی، محمد علی میرزایی.

کالمی تغییر و ثبات هر دو را نشان می دهد. 
او حتی دو مقوله ایمان و الحاد را فقط مفاهیمی نظری می داند 
که از واقعیتی عینی حکایت نمی کند؛ زیرا آنچه را برخی الحاد 
می دانند چه بسا عین ایمان باشد و برعکس، آنچه را ایمان تعبیر 

می کنند عین الحاد باشد.3
نویسنده کتاب شریعتی شناسی که بسیار از تفکر دکتر شریعتی 
متأثر است، در مقدمه این کتاب می گوید: ما باید صورتی جدی 
و وجودی پلورالیسم و تکثر را بپذیریم و تمرین کنیم. هم اکنون 
افراد بسیاری شعار تکثر سر می دهند اما در عمل به هیچ وجه 
پذیرای تکثر و تسامح نیستند و هیچ اختالفی را تحمل نمی کنند. 

ما باید در درون خود این حالت را تمرین کنیم. 
باورداشتن به این سخن که برای رسیدن به »هدف« همه نباید 
حتماً از همان راهی که ما می رویم، بروند، مشکل است. برای 
رسیدن به آزادی، عدالت، معنویت، عرفان، حقوق شهروندی و ... 
همه نباید الزاماً از راهی که ما می رویم - راه اسالم نوگرا در قرائت 
شریعتی - به هدف برسند. باید اجازه داد تا هر کس با قرائت 
خود اعم از اسالم نوگرا، مارکسیست، الئیک یا حتی با قرائت 
خاصی از والیت فقیه )ممکن است این قرائت پارادوکسیکال 
باشد و به تناقض برسد. این تناقض مشکل آن فرد است که در 
دراز مدت باید آن را حل کند.( به هدف برسد. باید تمرین کنیم 

که به غایت بیشتر از »قرائت« اهمیت دهیم. 
این تمرین مقداری درجه تسامح را باال می برد؛ اما یک درجه 
باالتر از تمرین وجودی پلورالیسم که سخت تر از سطح قبلی و 
دستیابی به آن هم دشوارتر است، رسیدن به این نقطه است که 
حتی »غایت های مختلف« را نیز بپذیریم. به همین دلیل است 
با »سنت«  که پست مدرن ها نسبت به مدرن ها و مدرنیست ها 
مهربان ترند؛ زیرا آنها پذیرفته اند که سنت هم برای خود نحله و 

رویکردی است. 
اگر مادربزرگ من با اوراد و دعاهایی که ممکن است من آن 
دعاها را قبول نداشته باشم به آرامش می رسد، باید پذیرفت که 
از آن راه به آرامش برسد. شما هم ممکن است با موسیقی به 
آرامش برسید. تفاوت بنیادی افرادی که به ضریح سقاخانه پارچه 
سبز می بندند یا زمین چمن فینال جام جهانی فوتبال را تکه پاره 
می کنند و به منزل می برند، نیست. نوع ارتباطی که انسان با یک 
شیء مقدس یا شیء مورد عالقه اش برقرار می کند، از جنس 

خیلی متفاوتی نیست. 
و  نیازها  انسان ها  پست مدرن،  دوره  تا  غارنشینی  عصر  از 
کشش های ثابتی داشته اند که به آنها پاسخ داده اند. شکل پاسخها 
ممکن است تفاوت پیدا کند و مدرن شود؛ اما درون مایه آنها زیاد 
تغییر نمی کند. در عصر روشنگری )که کاسیرر آن را روشنگری 
خام و مغرور تعریف می کند( سعی می شد تا نوعی یکسان انگاری 

3.  اسالم و تجدد در مصر ص 159.
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و یکسان سازی حاکم گردد. 
این خامی و غرور را در ادبیات بعضی از کسانی که تازه روشنفکر 
شده و از نگرش های سنتی خود بریده اند، می توان دید. ولی 
پست مدرن ها و آنها که سابقه تمرین های بیشتری دارند، به تمرین 
درک پلورالیستی و تبعات آن می پردازند. ما هم می توانیم در 
درون خود این نوع نگرش را تمرین کنیم. نگرش های مختلف 
می توانند یکدیگر را نقد و بررسی کنند. این امر خود تمرینی 
سخت برای اهمیت دادن به غایت هاست نه به قرائت هایی که به 

آن غایت ها می رسند. 
در سطحی باالتر حتی باید در غایات نیز تنوع را پذیرفت. افراد 
می توانند با گرایش های سنتی یا مدرن، قرائت های مختلف دینی 
و... با غایت های گوناگون و با رعایت کردن اصول زندگی جمعی 
با یکدیگر زیست کنند. ژاک دریدا می گوید زندگی یک شطرنج 
بی انتهاست؛ یعنی نمی توان پایانی برای آن در نظر گرفت. متأسفانه 
بسیاری از روشنفکران، بینش های سحرگاهی دارند و می خواهند 

به نتیجه ای ثابت و مشخص برسند. 
آقای رهنما )که کتابی به انگلیسی درباره زندگی شریعتی نوشته 
است( شریعتی را نظاره گری شک گرا می داند که وجوه افتراق 
خود را هم در ایمان و هم در شک با مؤمنان و شکاکیون حفظ 
یقین، شک  در  و  یقین  در شک،  اصطالح  به  او  است.  کرده 
داشته و در هیچ قالبی نمی گنجیده است. اگر با نگاه شریعتی 
بنگریم، نگاهی که از بلندای آن چارلی چاپلین و ابوذر را به یک 
اندازه دوست دارد، دنیا و زندگی خیلی متفاوت به نظر می آید؛ 
پلورالیسمی جدی و جانکاه که شاید در حرف آسان باشد ولی 

در عمل سخت است.1

د( بازخوانی مفاهیم دینی 

حسن حنفی معتقد است برای اولین بار بعد از ابن رشد در 
فلسفه، معتزله در اصول دنی، شاطبی در اصول فقه، ابن خلدون 
در تاریخ و ابن تیمیه در فقه، به بازسازی ساخت اندیشه دینی 
پرداخته ایم و این کار با دوری جستن از اشاعره که تفکر رسمی در 
مصر و آمیخته با تصوف است، آغاز کرده ایم و به معتزله نزدیک 
شده ایم. وی هدف خود را بازگشت به میراث و بازسازی آن 

مطابق با آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی می داند.2 
برای نمونه حسن حنفی در جلد اول »من العقیدة إلی الثورة« 
مفهوم امامت را مورد بازخوانی قرار داده و بازکاوی می کند و 
علم کالم را در »من العقیدة إلی الثورة« از یک علم متعالی به تعبیر 
هانی، به یک علم متدانی باز به همان معنی منتقل می کند. علم 
کالم را نه به عنوان یک علم متعالی، بلکه علمی برای تعالی بخشی 
به انسان می خواهد. لذا در آن کتاب مفهوم امامت را به عنوان 
مفهوم رابطه حاکم و محکوم متنزل می کند و پایین می آورد. این 

1.  شریعتی شناسی ص 24.
2.  اسالم و تجدد در مصر ص 40۶.

پایین آوردن، از نظر ما تنقیص و نقد است اما از نظر آقای حسن 
حنفی این، إعالء و استعالء است که ما بتوانیم نازل کنیم. 

حسن حنفی به بحث نزول قرآن نیز اشاره می کند. او می گوید 
قرآن هم متعالی بود اما متدانی شد که شد قرآنی که انسان را 
هدایت کند. لذا »نََزل« این نزول با تعالی نسبت ندارد بلکه با تدانی 
نسبت دارد؛ یعنی دنّو پیدا می کند و به انسان نزدیک می شود. 
لذا آقای حسن حنفی جریان تصوف را ذیل همین نقد می کند. 
تقریباً شصت سال پروژه بازخوانی میراث عربی و اسالمی توسط 
حسن حنفی صرف این اتفاق شده که تمام این علوم را در هشت 
مجموعه )یعنی تمام آثار بازخوانی میراث خودش را در هشت 

مجموعه( ارائه بدهد. 
در کتاب »التراث و التجدید« یا سنت و تجدد می گوید کل پروژه 
من در همین کتاب در سه محور اصلی خالصه می شود. یکی 
دربارة »موقفنا من التراث القدیم« منظور موضع گیری و نگاه و 
دیدگاهی که نسبت به میراث اسالمی عربی دارم، یکی »موقفنا 
من التراث الغربی« درباره میراث و پروژه غرب و یکی هم »نظریة 
التفسیر« که من می خواهم برای این تراث یا آن تراث موقف 

داشته باشم، باید قدرت نظریه پردازی و تفسیر داشته باشم. 
لذا بدون تردید بدون فلسفه های غرب در حوزة هرمنوتیکی، 
بدون  و  پدیدارشناسی  فلسفه  و  روش  در  مشخص  طور  به 
میرث خوانی  پروژة  کل  قطعاً  هوسرلی  و  کانتی  اندیشه های 
حنفی فلج است. لذا این از همان نقاط ضعف و نقاطی است که 
می توانیم ما آسیب های این نگاه را کشف کنیم، در عین حال که 

یک قدرتی هست. 
حسن حنفی عبارتی دارد که خیلی جالب است می گوید: کل این 
میراث عبارت است از گزینه های فکری به تعبیر ایشان »َخیارات 
فکریة«، احتماالت فکری که بشر از موضع زمان و زمینه های 
تاریخی در مواجهه و تفصیل متون اصلی ارائه داده است. این 
تفسیرها را ما نمی توانیم رد کنیم، این تفسیرها می توانند در شرایط 

مشابه کارآمدی داشته باشند. 
در واقع میراث را به عنوان خوانش های تاریخی مسلمانان و 
برآمده از تاریخ تلقی می کند؛ لذا جریان اسالم انقالبی که او 
مطرح می کند، جریانی است که به کارآمدسازی میراث برای 
انسان مرتبط است. نگاه انقالبی به اسالم نگاهی است که دین 
را با رویکرد ایدئولوژیک برای ایجاد تحول در زندگی امروز 
بشریت نگاه می کند؛ و این اسالم انقالبی یک مبانی فکری ثابتی 

نیست.3
بر اساس دیدگاه های حسن حنفی و بازخوانی مجدد از آموزه های 
دینی، دینی نمی ماند تا جدایی دین از سیاست اتفاق بیفتد؛ دین 
چیزی جز عرفی شدن نخواهد بود. در این قرائت اصالت )به 
معنای متن ثابت دینی( اصاًل وجود نداشته و دین چیزی جز 

3.  سمینار حسن حنفی، مفهوم شناسی اسالم انقالبی، محمد علی میرزایی.
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یک قرائت از میراث گذشته تعریف نمی شود که آن هم قرائتی به 
تناسب زمان خود آن نصوص است که ما باید مجدداً این میراث 
را به تناسب زمان خودمان بازخوانی  کنیم. از نظر او ما همواره 
در یک نسبیت قرائت قرار داریم؛ این نسبیت هم اجتناب ناپذیر 
است، یعنی اصاًل خصوصیت انسان این است، ما چیزی به نام 
امر ثابت دینی به نام وحی که مفاد ثابتی داشته باشد، نداریم. اصاًل 

وحی در ذات خود سکوالر است. 

یعنی اساساً وحی به تناسب نیاز اصلی نازل شده است. پیوند 
سکوالریسم و اومانیسم زمانی محقق می شود که دین و وحی را 
ناظر به اقتضائات زمانی تفسیر کنیم. سکوالرها علیرغم قبول کردن 
دین به عنوان یک واقعیت ثابت ورای فهم ما، از ورود آن به حوزه 
سیاست صرفا جلوگیری می کنند؛ اما حسن حنفی با تغییر ماهیت 
دین، آن را به تمام عرصه ها سرایت می دهد.1 او همچنین ادعای 
کسانی را که می خواهند، با استفاده از الگوهای غرب، به نوسازی 
در جهان اسالم بپردازند، ساده لوحانه دانسته و معتقد است ما باید 

مفاهیم جدید را از درون سنت خویش پیدا کنیم.2
کربال  داستان  از  جدید  تقریرهای  با  نیز  شریعتی  علی  دکتر 
در  سعی  دینی،  مفاهیم  دیگر  و  امامت  مفهوم  همچنین  و 
بازخوانی مفاهیم دینی است. اساساً وقتی نگاه پدیدارشناختی و 
کارکردگرایی به دین وجود داشته باشد، بازخوانی مفاهیم دینی 
یک اصل ضروری به حساب می آید. زمانی می توان به درستی 
مفاهیم دینی را عینیت بخشید که از آن حالت کلی و تاریخی 

بیرون آورد تا در کف جامعه بروز و ظهور خود را نشان دهد. 
به عنوان نمونه شریعتی مفهوم دنیا و آخرت را اینگونه تفسیر 
می کند: »بحث دنیا و آخرت، در مذهب ما، تعبیری است از بحث 
تصادم میان »سود« و »ارزش« در انسان شناسی جدید و اخالق 
امروز. برخالق آنچه که در ذهن عموم است، مکان جغرافیایی 
خاص و مشخصی به نام دنیا و آخرت نیست. دنیا یک صفت 
است و آخرت، نوعی مرحله و بینش و تلقی و برداشت؛ یعنی 

1.  سمینار حسن حنفی، نصراهلل آقاجانی.
2.  نومعتزلیان، ص 142.

این شیء واحد، در نوعی ارتباط خاص با من، پدیده ای دنیایی 
که  هر کس  آخرتی.  پدیده ای  رابطه ای عکس،  در  و  می شود 
نزدیک بین و خودبین باشد و همه مسائل را به صورت مسائل 
روزمره، غنیمتی، حریصانه و خودخواهانه تلقی کند، بینش دنیایی 
دارد و زندگی اش دنیاست و لو نماز باشد و کسی که آخرت 
و هدفی بزرگ تر از منافع شخصی و باالتر از من و منافع و 
خودخواهی های مادی و معنوی من را می بیند و این ها را فدای 

تحقق هدف های عالی تر و باالتر می کند، این آخرت است.«3

وی همچنین در مورد مفهوم امامت آن را غیر انتصابی دانسته 
از  ناشی  امامت یک حق ذاتی است و  او معتقد است  است. 
ماهیت شخص که منشأ آن خود امام است، نه عامل خارجی 
انتخاب و نه انتصاب شخص پیامبر یا خدا. منصوب بشود یا 
نشود، منتخب مردم باشد یا نباشد، امام هست. چرا که دارای این 
فضائل است. از نظر او امامت نظام همیشگی نیست چون امامت 
فقط در مورد شخص معصوم معنا پیدا می کند. این نوع نظام 

ربطی به نظام سیاسی در عصر غیبت امام، ندارد. 
شاید به همین علت وی قائل است که امامت نظام همیشگی 
نیست و این نظام به دوره خاصی از تحول اجتماعی مربوط 
است. او در ادامه مثالی می زند: وقتی معلم من آمد و گفت بعد 
از من دوازده نفر می آیند و این درس را تمام می کنند، یعنی اینکه 
درس من ابدی نیست و پس از اشخاصی که تعیین شده است 
و می آیند، تمام می شود و پس از آن اصول دیگری هست که بر 

اساس آنها کارمان را اداره می کنیم.4

ه( فرد گرایی

دکتر شریعتی همه چیز را برای انسان می خواهد. شریعتی نه به 
اصالت انسان بلکه به اصل بودن انسان و توجه به او قائل بود. 
کتاب »انسان« دکتر شریعتی در همین زمینه است. شریعتی خود 
را اومانیسم می داند اما نه اومانیسمی که پایه تمدن غرب است 
بلکه اومانیسم توحیدی؛ یعنی برای اینکه انسان منحرف نشود 
نیاز به دین دارد. برخی اندیشه او را اومانیسم ورای سوسیالیسم 

3.  شریعتی دین و جامعه ص 3۸.
4.  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، جلد 1۷، ص 223.
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می دانند چرا که دکتر شریعتی می گوید: قرآن اصالت را به فرد در 
جامعه می دهد و نه فرد در برابر جامعه. فرد به عنوان انسان؛ یعنی 
فرد در جامعه نه فرد در مقابل جامعه و نه جامعه در برابر فرد قرار 

دارد بلکه »فرد در جامعه« مورد نظر است. 
همانگونه که نگاهش به انسان، نه »انسان مقابل هستی« است 
و نه »هستی در مقابل انسان« بلکه نگاهش به انسان، »انسان 
در هستی« است. به هر حال اومانیسمی که شریعتی معتقد به 
با آن اومانیسمی است که در غرب حاکم  آن است، متفاوت 
است. اومانیسمی که دکتر شریعتی مطرح می کند، می توان آن را 
فردگرایی یا اومانیسم ورای سوسیالیسم و یا انسان در جامعه و یا 
اصل بودن انسان )در مقابل اصالت انسان( دانست. البته باید این را 
هم ذکر کرد که از آنجا که شریعتی یک نگاه کل گرایانه دارد، از 

اصالت انسان به »اصالت مردم« می رسد.1
حسن حنفی نیز در واقع به جهت روش پدیدارشناختی که دارد، 
واقعیت خارجی را نفی کرده و متأثر از اومانیسم است؛ در نگاه 
او انسان است و احساس او، انسان است و نگاه او، خدا به تعبیر 

ایشان، آب است برای تشنه، غذا است برای گرسنه، آن 
حالی است که به تو دست می دهد. حاال آن حال 

را یک وقتی از خدا می خواهی یک وقتی از نان 
می خواهی، نان و خدا در اینجا به یک معنا 

است. تفاوتی بینشان نیست. 
و  تعبیر  آن  با  انسان گرایی  رویکرد  این 
انسان  از  امثال حسن حنفی  تفسیری که 
رویکرد  به  روی آوردن  اقتضائش  دارند، 

و  است  انسان  چون  است؛  پدیدارشناختی 
حال او، انسان است و احساس او، انسان است 

و ادراک او. همه اش انسان است. واقعیت خودش را 
در حال انسان نشان می دهد. به این معنا، تمام حرف روشنفکری 
که در باب وحی هم می زنند، سر از همین در می آورد؛ وحی به 
احساس تبدیل می شود، چه حالی به تو دست داد حاال در بیداری 
یا در خواب؛ این ها دردی از ما دوا نمی کنند؛ آنی که ما کار 
داریم این است که به اقتضای زمان این را چطور بفهمیم.2انسان 
مورد نظر حسن حنفی، بر مبنای اسالم یا میراث اسالمی تعریف 
نمی شود، بلکه معطوف به مبنای پدیدارشناختی او، این جهانی 
و مادی می باشد. این انسان با محوریت خود همه حقایق را 
در عالم شعور و احساس خویش خلق می کند و هیچ هستی 
و قدرتی فراتر از او وجود ندارد؛ جز این که ساخته شعور او 
باشد؛ هم چنین حنفی درباره تمدن غرب در قرون وسطی، خدا 

محوربودن زبان آن را سبب غیرعقالنی بودن آن معرفی می کند.3

1.  شریعتی شناسی ص 131-12۶.
2.  سمینار حسن حنفی، نصر اهلل آقاجانی.

3.  اسالم و تجدد در مصر، ص 1۶3.

و( سکوالرکردن دین 

دکتر علی شریعتی بینش اسالمی را، بینش جهانگرایی و دنیاگرایی 
می داند.4 شریعتی بیشتر با رویکردی جامعه شناختی، دین را به 
مثابه یک نهاد اجتماعی فعال و پویا مطالعه می کند؛ از این رو، 
رهیافت کارکردگرایانه به دین در آرا او نمانیان تر و با دغدغه های 
او نزدیکتر است. او با این روش کارکردهای مثبت اسالم را تبیین 
می کند. او از سوی دیگر تکیه بر فلسفه و کالم را در دین شناسی 

ناروا می داند. 
وی معتقد است هیچ کس از خواندن فلسفه بی نیاز نیست؛ اما 
هیچ کس هم نباید فلسفه را مبنای اعتقادی اش قرار دهد. فلسفه 
فقط برای ورزش ذهن خوب است. به همین دلیل، به شخصیت 
ابن سینا که نماد فلسفه اسالمی است، به دیده تحقیر می نگرد. 
او بسیاری از مباحث الهیات خاص را نیز بی فایده دانسته و با 
طرح شبهات قدرت مطلق خداوند )جای دادن جهان در پوست 
چنین  که حل  می گیرد  انتقاد  باد  به  را  تخم مرغ( خداشناسی 
مسائلی، به کار مردم نمی آید؛ نه به کار معنوی مردم و نه به 
کار زندگی مردم. در واقع رویکرد کارکردگرایی 
حداکثری دکتر شریعتی، او را به نفی رویکرد 

اثباتی عقلی کشانده است.5
 دکتر شریعتی همیشه همه چیز را با معیار و 
شاخص »به چه درد انسان می خورد« اندازه 
می گیرد. ته ذهن همه برای هر چیزی »به 
چه درد می خورد« و »به چه کار می آید« 
وجود دارد؛ اما »به چه درد می خورد و به 
چه کار می آید« شریعتی بسیار دوراندیشانه 
است. در تمام آثار شریعتی نوعی غایت نگری 

فلسفی و انسانی وجود دارد.۶
به زعم حنفی در میراث ما عقاید و نظریه های مختلفی وجود 
دارد که آن را اشاعره، معتزله و .... مطرح کرده اند؛ ولی ما باید 
مطابق نیازهای عصری، برخی از آنها را انتخاب کنیم که مناسب تر 
هستند. مالک این گزینش به فایده مندی آن ها در شرایط اجتماعی 
خاص برمی گردد. در گذشته عقاید اشعری را قبول کرده بودیم؛ 
لذا الهیات ما به ارتباط بین خالق و مخلوق خدا و عالم محدود 
شده بود؛ در حالی که امروز شرایط عوض شده و گرایش اعتزالی 

بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای عصر باشد. 
تنها معیار این قبول و نکول، مقیاس عملی و فایده عینی است؛ در 
غیر این صورت معیاری نظری برای صواب و خطا وجود ندارد. 
او برای مصونیت خود از اتهام پراگماتیسم می گوید: در میراث 
ما، معیار نظری و عملی صدق، یکی است؛ زیرا در اصول تراث، 

4.  ریشه های اقتصادی رنسانس، ص ۶4.
5.  شریعتی دین و جامعه، ص 44-42.

۶.  شریعتی شناسی ص ۷9.
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 دکتر شریعتی همیشه همه چیز را 
با معیار و شاخص »به چه درد انسان 
می خورد« اندازه می گیرد. در تمام آثار 
و  نوعی غایت نگری فلسفی  شریعتی 

انسانی وجود دارد.



یعنی وحی هم این دو به وحدت می رسند و دو امر نیستند. از نظر 
او عقاید اسالمی برای صدق ذاتی خود، معیار ندارند. تنها معیار 
صدق آنها، مقدار تأثیر آنها بر حیات اجتماعی و تغییر آن است؛ از 
نظر او ایمان و الحاد واقعیت را بیان نمی کنند؛ بلکه فقط انگیزه ای 

درونی برای توجیه اعمال و سلوک افراد است. 
بازسازی شریعت،  و  تحدد  در  حنفی  رویکرد  مبانی  از  یکی 
تغییر آن از محوریت خدا به محوریت انسان است. به گمان او 
باید تفسیر و فهم خود از دین و بازسازی آن را به جای مفهوم 
»اهلل« و »توحید«، بر اساس انسان معاصر انجام داد؛ لذا در کتاب 
»من العقیده الی الثوره« تالش کرد تا بازسازی علم کالم را بر 
چنین مبنایی انجام دهد. حنفی در رویکرد »تجدد و تراث« خود 
اعتقاد دارد که در شرایط این عصر، یعنی عقب ماندگی، اشغال 
سرزمین های اسالمی و رکود فکری، هدف اصلی باید استقالل و 
آزادی این سرزمین ها باشد؛ در نتیجه اگر به الهیات، فلسفه، فقه 
و تصوف نیاز باشد باید الهیات زمین، فلسفه زمین، فقه زمین، 

تصوف و شعر زمین پدید آید. 
عرفان باید عرفان انقالب، فقه باید فقه پیشرفت و تفسیر دین، 
تفسیر از دین توسعه و ترقی باشد؛ در چنین شرایطی ایدئولوژی 
الزم برای تغییر اجتماعی به وجود می آید؛ در غیر این صورت 
او  آن،  از  عجیب تر  بود.  خواهیم  عقب ماندگی  در  هم چنان 
سکوالریسم غرب را جوهر و اساس دین می داند و به زعم 
او وحی در جوهر خود سکوالر بوده، دینی بودن امری عارضی 

است که به آن تحمیل شده است. 
انسان  آزادی  بازگشت  برای  او سکوالریسم در غرب  نظر  از 
)آزادی فکر، بیان و رفتار( و نفی هر نوع سلطه ای غیر از سلطه 
عقل به وجود آمد؛ بنابراین، سکوالریسم اساس و جوهر وحی 
است. به اعتقاد وی در مصر معاصر، اندیشه اخوان المسلمین به 

تطور نیاز دارد. 
او این تطور را در ارائه ایدئولوژی سکوالر می داند، همان طور 
که اسالم را دین سکوالر قلمداد می کند که بنیاد آن بر مراعات 
مصالح مردم است »ما رآه المسلمون حسنا فهو عنداهلل حسن«؛ 
حاکمیت خدا به معنای حاکمیت مردم است و در اسالم تئوکراسی 
یا حکومت دینی وجود ندارد. نظام اسالمی از نظر حنفی نظام 
مبتنی بر بیعت، شوری و نوعی از قانون اساسی اسالمی است که 
مصالح مردم را رعایت کند؛ در این صورت ایدئولوژی اسالمی 
به جای ایدئولوژی دینی و الهوتی، ایدئولوژی انسانی و اجتماعی 

خواهد بود.1
البته دکتر هادی بیگی معتقد است حسن حنفی منکر ابعاد متعالی 
و مقدس اسالم نیست، آن ضرورت دارد، مگر می شود کسی 
این فرهنگ را بشناسد و منکر آن بشود؟ ولی یک مساله هم باید 
ظهور پیدا کند و آن خدمت به انسان است، آنجاست که اسالم 

1.  اسالم و تجدد در مصر، ص 1۶5-1۶3.

ذاتاً سکوالر است؛ یعنی اسالم یکی از قلمروهایی که باید حضور 
پیدا کند، همراهی و مرافقت با انسان است.2

جریان چپی که حسن حنفی مطرح می کند منظور همة فلسفه ها، 
اندیشه ها و ایده ها و نظریاتی است که به عرصة عینی و واقعی 
زندگی انسانی کشانده می شوند؛ هر مقداری که این اندیشه ها 
انسانی تر، زمینی تر، اجتماعی تر کارآمدتر و کاربست پیداکرده تر 
باشند در عرصة جامعه، این ها کمترند و لذا در تقسیم بندی های 
تلقی  راست  نوع  فارابی،  و  سینا  ابن  امثال  آقای حسن حنفی 

می شوند. 
در حقیقت استنتاج او این است که فلسفه های آنها به داد انسان 
نرسیده و بیشتر در دنیای تجرید و در دنیای ایده ها پرواز می کند 
دیگر،  فیلسوفان  از  بسیاری  که  صورتی  در  دارد؛  جوالن  و 
عقالنیتشان به عینیت برمی گردد مثاًل ابن رشد. حنفی اینها را 
به خاطر اینکه تالش می کردند به نوعی آن عقالنیت را به سرزمین 

انسان ها بیاورند، چپ تلقی می کند.3
وقتی حسن حنفی ارزش اسالم را به کاربستش در عرصة انقالب 
و عرصة جامعه می داند و معیار و ارزشی برای ایدئولوژی دینی 
قائل نیستد مگر به میزانی که آن اندیشه قدرت دارد پدیده های 
با  تولید کند، قطعا  اجتماعی  تولید کند و تحوالت  اجتماعی 

پدیده هایی مثل قوم گرایی نیز چه تعاملی خواهد کرد.4 
اساساً نگاه حنفی نگاه عمل گرایانه است حتی از نوع افراطی آن به 
این معنی که ارزش ذاتی برای تفکر قائل نیست؛ او اعتقاد دارد که 
افکار ارزششان در تراز عمل و واقعیات اجتماعی معلوم می شود؛ 

لذا اسالم انقالبی او یک پروژة ایدئولوژیک انسان گرایانه است.5

2.  سمینار حسن حنفی، شروط امکان حکمت متدانی، هادی بیگی.
3.  سمینار حسن حنفی، ایدئولوژی به مثابه فلسفه، ادریس هانی، معرفی حنفی.

4.  سمینار حسن حنفی، مفهوم شناسی اسالم انقالبی، محمد علی میرزایی.
5. همان.

ن ا�
یر

ن ا
دا

من
ش

دی
و ان

ی 
نف

 ح
مج

ار
یه

ل 
ل

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ر 00
 آذ

/3
ه 3

ار
شم



43



ن ا�
یر

ن ا
دا

من
ش

دی
و ان

ی 
نف

 ح
مج

ار
یه

ل 
ل

ف

شه
دی

 ان
ان

ه ب
ید

| د
 14

ر 00
 آذ

/3
ه 3

ار
شم



44

دغدغه  سه  او  علمی  رویکرد  در 
اصلی دیده می شد: نوسازی میراث 
دانشی، غرب شناسی و انسانی سازی 
نقدهای  آثارش  علوم.  و  الهیات 
و  دغدغه ها  اما  دارند  جدی 
دریچه هایی که گشود، ارزشمندند.

)پیام سیدعباس صالحی وزیر سابق ارشاد  در رثای حسن 

حنفی(



فصل پنجم

 گزارش رصد
مجموعه ای از یادداشت ها، سخنرانی ها و مصاحبه ها درباره اندیشه حسن حنفی
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*ادریس هانی
نکته: سخنان آقای هانی توسط آقای میرزایی به فارسی ترجمه 

شده است.
است  فکری ای  شخصیت های  برجسته ترین  از  حنفی  حسن 
که شکل گیری شخصیت او در دهه هفتاد به خاطر آن فضای 
رنج ها و دشواری های که جهان عرب و جهان اسالم با آن مواجه 
بود )احتماالً منظورشان شکست های اعراب در قبال اسرائیل و 
حوادث آن روز ها است و فضایی که در دهه هفتاد همه می دانیم 
بوده است( ایشان را یکی از برجسته ترین این شخصیت ها تلقی 
کردند و در دهه هشتاد ثمردهی فکری او بسیار گسترده بود 
)یعنی ایشان را تحلیل خیلی مثبتی از نقششان ارائه دادند و لقب 
پیشکسوت و بزرگ جهان عرب یا متفکران جهان عرب را هم 

برای ایشان به کار بردند.( 

به مناسبت روز جهانی فلسفه که دو هفته ای بیشتر نگذشته، ما با 
رحلت این فیلسوف و متفکر فلسفی جهان اسالم روبه رو بودیم 
و مهم ترین مسأله ضمینه تفلسف و اندیشه ورزی حسن حنفی 
است و روی این باید تکیه کرد و از دو زاویه یا دو رویکرد 

می توان درباره حسن حنفی به همین مناسبت سخن گفت:
1.از منظر جدال و مناقشه و طرح بزرگ حسن حنفی است که ما 
درباره ضعف و قوت یا حق و باطل این طرح صحبت کنیم که 

این یک نگاه جدالی و انتقادی به اندیشه اوست.
2.از زاویه  مقاصد انسان گرایانه و ریشه ها و بنیادهایی که باعث 
بروز و ظهور و تبلور این طرح شد؛ از این نظر اعتقاد آقای 
ادریس هانی این است که انسان به طور ذاتی و سرشت او تفکر 
و در واقع تفلسف و فلسفه سازی و مواجهه با فلسفه های موجود 
و گاهی برخورد و تقابل با این فلسفه ها و گاهی توافق با این 
فلسفه ها است. که آنها را ویران می کند و فلسفه جدیدی می سازد 

ادریس هانی، حمید پارسانیا، محمدعلی میرزایی، نصراهّلل آقاجانی و هادی بیگی
 استاد فلسفه در مغرب، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی، عضو هیات علمی

دانشگاه باقرالعلوم و دکتری علوم اجتماعی

نشست

بررسی آراء و اندیشه های حسن حنفی
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نشست

بررسی آراء و اندیشه های حسن حنفی

 
حسن حنفی رنج انسان معاصر 

و  می کرد  کاماًل حس  را  خودش 
برای کم کردن این رنج، به دنبال این 
بود که طرحی ارائه بدهد. البته طرح 
بود ولی  او، طرح علمی و فکری 

ناظر به انسان بود.

و این کار بزرگی است که انسان می کند در نتیجه اندیشه ورزی 
که  است  بزرگی  کار  این  و  است  اصلی  مسأله  و خردورزی 
حسن حنفی انجام می داد، اما اینکه شما با این محصوالت فلسفی 
و فکری او چه نسبتی دارد و در چه تقابل یا چه موضوع و موقفی 
دارید این یک مسأله دیگری است مهم تأکید روح اندیشه ورزی 
و ابداع و نوآوری فلسفی است. قصد بنده این است که از سه 
منظر به حسن حنفی نگاه بکنم و اندیشه و پروژه او را مطالعه 

کنم:
اولین منظر، از زاویه حسن حنفی به عنوان یک انسان است. یعنی 
در افق و معیار انسان هست. به طور طبیعی مباحث انسان گرایانه 

حسن حنفی در اینجا به طور طبیعی مطرح می شود.
دومین زاویه، حسن حنفی به عنوان یک صاحب ایدئولوژی 
و طرح حسن حنفی به مثابه یک ایدئولوژی مطرح می شود، 

انسان گرایی خالی از ایدئولوژی است. این هم زاویه دوم که 
به آن خواهم پرداخت.

یک  عنوان  به  حنفی  زاویه، حسن  سومین 
شخصیتی در تقابل و مواجه با غرب است 
به تعبیر ایشان حسن حنفی به عنوان کسی 
است که در برابر غرب موضع دارد تحلیل 
در  است  داده  نشان  هم کنشی  و  می کند 

طرح های خودش.
حنفی  اخالق حسن  روی  انسانی  بعد  در 
در تعامل با دیگران و به ویژه در تعامل با 

دو عامل جامعه و منتقدین تأکید کرده اند. آقای 
ادریس هانی فرمودند که وقتی که من از حنفی به عنوان 

یک دوست یاد می کنم، منظورم هم ترازی شخصیتی یا علمی 
نیست، او به مثابه یک نسل پدر و به نوعی پیشکسوت و معلم 
همه ما بود و همه روشنفکران جهان عرب این نگاه را به او داشتند 
او هم نگاه پدرانه به این مجموعه فکری و دانشگاهی و علمی 

داشت. 
منتها این صداقت خودش را در رفتار او با جامعه نشان می دهد، 
برای مثال وقتی که ما از »حسن حنفِی انسان« صحبت می کنیم، 
این بازتاب انسانیت حسن حنفی در نوع نگاهش به تغییرات 
اجتماعی پیدا می شود که حسن حنفی واقعاً به دنبال خدمت به 
انسان و جامعه بود و این یک مسأله ای است که پررنگ است. 
)بنده هم در صحبتم روی این مسأله مطالبی هست که عرض 
خواهم کرد( در واقع حسن حنفی رنج انسان معاصر خودش را 
کاماًل حس می کرد و برای کم کردن این رنج، به دنبال این بود 
که طرحی ارائه بدهد، البته طرح او، طرح علمی و فکری بود 
ولی ناظر به انسان بود. اگر حسن حنفی دوست انسان و جامعه 

نمی بود، رویکرد او با جامعه، رویکرد متفاوتی بود.
او خودش را به عنوان دوستی برای ایرانیان و انقالب اسالمی 
ایران تلقی می کرد و لذا نگاه مثبتی به انقالب داشت و این هم 

ناشی از همان جنبه است. بنده در کتاب ایدئولوژی عربی، این 
ایدئولوژی را نقد کردم و از جمله اندیشه های روشنفکران و 
از جمله خود حسن حنفی. و وقتی ایشان را بعد از مدتی در 
کتاب خانه اسد در سوریه دیدم در یک همایش علمی، به ایشان 
عرض کردم که بنده پروژه شما را در کنار پروژه های دیگر نقد 
کردیم، این اگر برای شما آزاردهنده و ناخوشایند است بگویید 
بدانم. فوراً از این کار استقبال کرد و تأکید کرد که اگر اندیشه ها 
به نقد کشیده نشوند می میرند. آنجا از این کار استقبال کرد و 
از همان زمان نگاه من به ایشان نگاه مثبتی بود از این استقبال 

کردنشان از انتقاد.
به تعبیر برخی اندیشه های آقای حنفی گشوده به انتقاد و تحلیل و 
نقد بود و این البته از صفات شخصیتی و اخالقی و انسانی او هم 
نشأت می گرفت. سه شاخصه اخالقی مهرورزی  و محبت، ادب 
و تخلق در رفتار و تواضع را از شاخصه های اصلی شخصیتی 
حسن حنفی می دانند. از نظر همین شاخص اخالقی 
و انسانی حسن حنفی، باز شده بود که نوعی 
روحیه زهدگرایانه داشته باشند و جوانان هم 
او  پیرامون  در  از خودش  بعد  نسل های 
بسیار جمع می شدند و با او ارتباط خیلی 
خیلی  طیف های  از  داشتند  گسترده ای 
زیاد. و او جوایز خودش را به دانشگاه 

اهدا می کرد.
در محور دوم به مسأله حنفی و ایدئولوژی 
یا حنفی ایدئولوژیست یا ایدئولوگ می پردازند و 

می فرمایند:
نگاه حسن حنفی در اینجا کاماًل با صالبت و استحکام و نوعی 
که  افراد  از  بسیاری  برخالف  یعنی  است؛  همراه  سرسختی 
ایدئولوژی را محکوم عمل می کنند و ایدئولوژی برای آنها دارای 
آن انعطاف های فراوانی است که همه می دانیم؛ اما ایدئولوژی 
حسن حنفی سرسختانه، متصّلب یعنی محکم و حاکم است. 
به این معنی که او ایدئولوژی را معیار قرار می دهد و ایدئولوژی 
نه به عنوان ایده مطلق، در واقع ایدئولوژی به عنوان چارچوب 
نظری که باید عمل بسازد. معیار را در حقیقت در تغییر می دید 
و اعتبار و نقش کانونی و محوری را به تحول آفرینی در عرصه 

جامعه می دید، نه برعکس. 
را  فلسفه  او  بگذارد،  فلسفه  بر  را  مبنا  او  که  نبود  اینطور 
ایدئولوژی سازی می کرد، به نحوی که بتواند این فلسفه ارزش 
و اعتبار کاربست در واقعیت جامعه را داشته باشد. در نتیجه 
ایدئولوژی از نظر حسن حنفی مبنایی ترین مقوله است. لذا در 
اسالم چپی که او از نظر فکری رهبری می کرد، معیار افکار برای 
او ایدئولوژی بود، یعنی فکر معیار ایدئولوژی نبود، ایدئولوژی 
بود که معیار فکر می شد، فکر و فلسفه فی حد نفسه ارزش ذاتی 
ندارد، آن ارزشی که پیدا می شود از نوع کاربست این فلسفه 
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در جامعه است. از این نظر وصفی که آقای هانی از ایدئولوژی 
و  صالبت  با  وصف  یک  حنفی،  حسن  نگاه  در  و  می کنند 

معیارگرایانه ای است.
آقای هانی معتقدند حسن حنفی مورد بدفهمی قرار گرفته است 
)در تأیید ایشان بنده عرض بکنم که 90 درصد کسانی که در ایران 
درباره حسن حنفی گفتند و نوشتند دچار این بدفهمی بودند و 
هستند. بنده شخصاً این حرف ایشان را کاماًل درست می دانم. البته 
ایشان برای ایرانیان نمی گوید برای عرب ها مخصوصاً سلفی ها و 
مخصوصاً سکوالرها. بنده بارها دیدم که وقتی ایشان از اسالم 
از  ایشان هم  ببینید  می گویند  می زند خیلی ها  سکوالر حرف 
سکوالر حرف می زند در صورتی که وقتی حنفی از سکوالر 

حرف می زند اصاًل منظورشان جدایی دین از سیاست نیست(
به واژه  آقای حسن حنفی در نوشته ها و گفته هایشان نسبت 
»متعالی« حساس بود. )ایرانیان هم خیلی متعالی می گویند( ایشان 
اتفاقاً می گفت ما باید فکر متدانی داشته باشیم، ما باید فلسفه 
متدانی داشته باشیم نه متعالی، ما باید سیاست متدانیه داشته باشیم 
نه متعالیه. )خیلی جالب است این نکته ای که آقای هانی تذکر 
دادند، گویای یک تنگه معرفتی است که باید مراقب باشیم که از 

آنجا فریب نخوریم و تحلیل غلط نکنیم. 
نمی خواهد  هانی  آقای  است،  نقدپذیر  کاماًل  اندیشه های  البته 
دفاع کند، بنده ایشان را می شناسم ایشان می گوید خوب بفهمید 
بعد هرجا خواستید نقد کنید( آقای حسن حنفی وقتی از متعالی 
حرف می زند، معتقد است این متعالی برتر از مقام واقعیت و 
عینیت و مقام ملموس و جامعه و واقعی به قول ایشان. متعالی در 
برابر انسانیت گاهی قرار می گیرد؛ یعنی انسان ها قربانی این تعالی 
می شوند لذا آقای حنفی به دنبال متدانی سازی است، متدانی سازی 
اصاًل به معنای پست بودن و مادی گرا بودن به معنای افراطی آن 

اصاًل نیست، منظور این است که زمینی حرف بزنیم. 
در واقع آقای حسن حنفی همین را می گوید که خیلی آسمانی 
]حرف نزنیم[ دین آن ارزش را دارد که همین انسان کوچه پس 
کوچه  های قاهره، بیروت، مراکش را نجات بدهد، برید پایین 
حرف بزنید، خیلی به حرف های فکری و فلسفی متعالیانه و 
خارج از دسترس صحبت نکنید، فلسفه نسازید، امتداد این فلسفه 

باید خودش را در واقعیت نشان بدهد.
حاال ایشان با آن تعبیر قبلی که حسن حنفی گفتند، اعتقادشان این 
بوده است که فلسفه  ها به اندازه ای ارزش دارند که در خدمت 
انسان قرار می گیرند و ظرفیت تحول در انسان و جامعه را دارند. 
لذا این تعالی و تدانی که حسن حنفی استفاده می کند، منظورشان 
این است نه آن تدانی به معنای پست  بی ارزش و مرتبه پایین و 
مرتبه حسی و تجربی محض بودن. بله او معتقد است که دین را 
باید به مرتبه حسن آورد. )البته تأکید می کنم که نه آقای هانی و 
نه بنده در صدد تأیید اصاًل نیستیم، اتفاقاً به همین حرف ها نقد 
داریم، ولی حرف ایشان بد فهمیده می شود غالباً، حتی بر اساس 

همین نگاه متعالی و متدانی که طرح کرده، کسانی به اقای هانی 
گفتند به من هم گفتند که بحث ایمان ایشان را زیر سؤال بردند 
که آقای هانی می گویند( آقای حسن حنفی تا آخر مؤمن ماند 
و ارتباط با خدا داشت و اینها را انکار نمی کرد، بیشتر به دنبال 

ساماندهی فلسفی بود. 
آقای هانی از تعبیر »التدانّی العالی« یعنی در واقع یک تدنّی و 
یک زمینی بودن، پایینی بودن، ملموس و محسوس و عینی بودِن 
عالی یا متعالی ]استفاده می کنند[؛ یعنی تعالی را وصف کنیم ولی 
وصف فکری که می تواند پاییین بیاید و انسان را نجات بدهد و 
خود این یک فکر عالی و متعالی بود یا »المثالّی الواقعی«؛ نوعی 
ایده آل گرایی عالی یا متعالی یا ایده آل گرایی واقع گرا. )چون ما 
معموالً مثالیه و واقعیه را در تقابل با هم قرار می دهیم، بگوییم( 
»المثالیه الواقعیه« یا بگوییم »الواقعیه المثالیّه« یعنی تعالی و تدانی 

را در کنار هم و با هم ببینیم.
چپی که ایشان مطرح می کند منظور همه فلسفه ها، اندیشه ها 
و ایده ها و نظریاتی است که به عرصه عینی و واقعی زندگی 
انسانی کشانده می شوند، هر مقداری که این اندیشه ها انسانی تر، 
باشند  پیداکرده تر  کاربست  و  کارآمدتر  زمینی تر،اجتماعی تر 
در عرصه جامعه، اینها کمترند و لذا در تقسیم بندی های آقای 
حسن حنفی امثال ابن سینا و فارابی را یک نوع راست تلقی 
می کنند و در حقیقت استنتاج او این است که فلسفه های آنها به 
داد انسان می رسد بیشتر در دنیای تجرید و در دنیای ایده ها پرواز 

می کنند و جوالن دارند. 
در صورتی که بسیاری از فیلسوفان دیگر، عقالنیتشان به عینیت بر 
می گردد مثاًل ابن رشد و دیگران را به خاطر اینکه تالش می کردند 
به نوعی آن عقالنیت را به سرزمین انسان ها بیاورند، آنها را چپ 
تلقی می کنند. لذا تعبیر آقای هانی این است که عقل اساساً بایستی 
به واقعیت برسد و حرکت عقل باید برآمده از واقعیت و منتهی 
به واقعیت بشود. برای همین به نوعی اعتقادشان این است که 
هر عقلی باید واقعی باشد و اگر فلسفه ای واقع گرا نباشد، وصف 

عقالنیت آن فلسفه پر رنگ نیست.
در انتها روی بحث استغراب یا غرب شناسی است. آقای حسن 
حنفی یکی از کالن پروژه های او مسأله غرب شناسی است یعنی 
در حقیقت اگر ما روی آن سه گانه حنفی تأکید کنیم، یعنی سه گانه 
»میراث، غرب و واقعیت امروز جهان عرب« می بینیم که غرب 
یکی از ضلع های سه گانه کالن پروژه حسن حنفی است خود 
غرب شناسی او یک کالن پروژه است. آقای حنفی روی اهمیت 
این مسأله تأکیداتی داشتند و رابطه با غرب و شناخت دقیق غرب 
را از مبانی اصلی اندیشه های حسن حنفی تقلی کردند و استغراب 
حسن حنفی یا غرب شناسی حسن حنفی را به مثابه یک انقالب 

فکری توصیف کردند. 
همچنین اشاره ای داشتند به اینکه )شاید به عنوان شاهدی بر اینکه 
استغرابی که او می خواسته همچنان نسبت به آن تا آخر وفادار 
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ماند( در مجله ای که اخیراً در لبنان به نام »االستغراب« منتشر شده، 
در این مجله وقتی که به آقای حنفی می رسید و اطالع می دادند، 
بسیار خوشایند بود برای حسن حنفی که چنین مجله ای دارد در 
امتداد طرح غرب شناسی مطرح می شود. علتش این بود که مسأله 
اصلی را در این می دید که مسلمانان و عرب ها تصور درستی 
از غرب ندارند و آن چیزی که به نام غرب در میان خودشان 
مطرح می کنند آن صالح نیست، نوعی اسقاط و گرته برداری از 
غرب است بدون توجه به سیاق های غرب و پروژه غرب شناسی 

می تواند این سوءتفاهمات را اصالح کند.
محور آخرین عبارت آقای هانی این بود که محور کار آقای 
حسن حنفی تغییر و انقالب در عرصه اجتماعی بود. جامعه را 
یک واقعیت مرکب و چند وجهی و چند ساحتی می دیدند و 
به دنبال این بودند که همه این عرصه ها را در خدمت تحوالت 

انسانی خودش قرار بدهد، لذا شعار »نه شرقی نه غربی« از 
شعارهای محوری اندیشه حسن حنفی بود و او 

به خاطر همین شعار از طرف هم چپی ها و 
کمونیست ها و نگاه های چپ مورد هچمه 
و  لیبرال ها  از طرف  هم  و  می گرفت  قرار 

راست گرایان. 
ولی او منظور از »نه شرقی و نه غربی« این 
بود که اتکا داشت به قدرت و توانمندی آن 
»مِن اسالمی« و آن »خویشتن اسالمی« که به 
نظر آقای هانی شبیه  به دکتر شریعتی بود و 

افتخار می کرد به این »من« و به این »سرشت« 
و این »خویشتِن اسالمی«. خویشتن اسالمی در نگاه 

حنفی به هیچ عنوان شباهتی با نوع نگاه چپ و راست خویشتن 
ندارد. خویشتن اسالمی از نظر او خویشتن عربی و اسالمی 

خویشتنی است لبریز از ظرفیت، توانمندی و امکان تحقق.
*محمدعلی میرزایی

عنوانی که فکر می کنم برای اندیشه های حسن حنفی ما باید 
بگذاریم واقعاً عنوان »اندیشه انقالبی و اسالم انقالبی یا انقالب 
اسالمی« است. تقریباً می توانم بگویم از سال 5۶ که از دانشگاه 
قاهره فارغ التحصیل می شود و به فرانسه می رود و در سوربن 
تحصیل می کند یا از سال ۶0-۶5-۶۶ که سه چهار کتاب ترجمه 
می کند تا االن، این شش دهه میراث حسن حنفی یک میراثی 
است در راستای تقریر یک اسالم انقالبی. به هیچ عنوان ما مفاهیم 
حسن حنفی را بر مفاهیمی که در ذهن داریم، تطبیق نمی دهیم. 
مفهوم ها محصوالت تفلسف خاص و شخصی اند، نمی گویم 
بین االذهانی قابلیت ادراک و تلقی ندارند، درصدی از این مفاهیم 
بین افراد قابل تعامل و تفاهم است.  تفاهم در مصطلحات به 
خاطر آن درصد است ولی تطابق ندارند. لذا وقتی ما از اسالم 
انقالبی حسن حنفی صحبت می کنیم، به هیچ عنوان منظور ما 
اسالم انقالبی از جنس اسالم انقالبی ما ایرانی ها باشد لزوماً این 

نیست؛ اما در یک دایره نسبتاً واسعی ما با این اسالم انقالبی 
حسن حنفی یک قرابت ایدئولوژیکی و معرفتی و فلسفی داریم. 

لذا این مسأله مهم است که به آن توجه بکنیم. 
اگر کسی از من بپرسد قرابت اسالم سیاسی اخوانی به انقالب 
اسالمی ایران نزدیک تر است یا حسن حنفی،  بنده می گویم حسن 
حنفی و این برای خیلی ها قطعاً قابل قبول نیست و تعجب هم 
می کنند. وقتی که انقالب های مصر اتفاق افتاد، همان وقت بنده 
مطلبی به عربی نوشتم »به نام اعتزال و به کام اشعریان«؛ یعنی 
حرکت اخوان المسلمین به هیچ عنوان حرکت اعتزالی و عقل گرا 
نیست؛ یک حرکت کاماًل اشعری است با تفاوت هایی؛ یعنی 
بنده ندیدم رهبران اخوانی خیلی از اشعریت گریزان باشند و 
آن را مورد نقد قرار بدهند. لذا فاصله گرفتن های حسن حنفی از 

پروژه های به ظاهر انقالبی معنادار است.
آقای هانی درباره نگاه مثبت حسن حنفی به انقالب اسالمی 
ایران گفتند، ولی فاصله گرفتن حسن حنفی از انقالب 
اسالمی ایران هم معنادار است و ما ایرانی ها 
حداقل باید بشنویم که چرا حسن حنفی 
در شماره اول مجله »الیسار االسالمی« که 
در واقع مانیفست فکری و عملی جریان 
را  اسالمی  انقالب  است،  اسالمی  چپ 
پررنگ کرده و در چند جا مسأله انقالب 

ایران را مطرح کرده است. 
از نظر حسن حنفی ایدئولوژی ها و مذاهب و 
حتی ادیان، کاماًل با رویکرد پدیدارشناسانه مورد 
مطالعه قرار می گیرند. به هیچ عنوان مواجهه  حنفی با متن 
دین و دین شباهتی با مواجهه بنده یا جمع اسالمی و شیعی و 
انقالبی ما ندارد؛ بیشتر آن جنبه کاربستی و تحول اجتماعی این 

نظریات برای او مهم است.
اما حسن حنفی از انقالب اسالمی ایران در آن تک شماره و در 
آثار دیگرشان کاماًل طرفداری کردند ولی انتقادهایی هم به طور 
طبیعی داشتند؛ چون او انتظار داشته که انقالب اسالمی ایران در 
واقع ملهِم همان ایدئولوژی انقالبی به تفسیری که آقای هانی از 
حسن حنفی کردند، به آن سمت برود؛ »نه شرقی و نه غربِی« 
حسن حنفی و جمهوری اسالمی نقاط اشتراک و تمایزاتی دارد 
که بحثش بسیار گسترده است و ما متأسفانه فرصتی برای ورود 

به آنها نداریم. 
به  نگاه چپ  در بحث  باصالبتی  اندیشه  بسیار  حسن حنفی 
دین دارد؛ این که می گویم با صالبت، با علم می گویم تا آخر 
همینجوری ماند. )االن آقای هانی گفتند اول نگاه اسالم گرایی 
بود( آقای حسن حنفی از همان آغاز این رویکرد انسان گرایانه 
اجتماعی- سیاسی به دین را داشت و تا آخر هم ماند. اما به 
هیچ عنوان در قید و بند واژه ها و مفاهیم و چارچوب های بسته 
اصطالحی نیست. مدام در حالت سیالیت مفهوم سازانه ای زیست 

اگر کسی از من بپرسد قرابت اسالم 
سیاسی اخوانی به انقالب اسالمی ایران 
نزدیک تر است یا حسن حنفی،  بنده 

می گویم حسن حنفی.
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می کند. لذا سلطان مفهوم بر او غلبه ندارد، او همیشه مفاهیم را 
حتی مفاهیم خودش را مدام مورد بازگویی و بازبیانی و بازنمایی 
و ... قرار می دهد. این برمی گردد به همان رویکرد چپ او به 
این تفسیر. شناخت اندیشه های این مرد سهل و ممتنع است، 
واقعاً سهل است به خاطر اینکه متنش روان است )ممکن است 
برای کسی که با زبان عربی جدید آشنا نیست سخت باشد و 
باید روی این متن های جدید کار کند( اما متنش به عنوان متن 
عربی متن مغلق و بسته ای نیست. مثل علی حرب و محمد 
آرکون نمی نویسد و اصاًل بنیاد تفکر انقالبی و چپی او اقتضای 
مردمی بودن دارد و خودش می گوید من می خواهم این طرح من 
در کوچه های قاهره و مراکش و تهران و بیروت خوانده شود؛ به 

دنبال ارتباط با مردم هست.
این در حقیقت مسأله مهمی است که ما باید به آن توجه کنیم، 
ایران  اسالمی  انقالب  و  اخوان المسلمین  و  عربی  قوم گرایی 
سه گانه اثرگذاری بر ساختار اسالم چپ حسن حنفی است. البته 
وضعیت های عینی اجتماعی و تأخر یا عقب ماندگی تمدنی جامعه 
عربی و اسالمی که از آن به عنوان واقعیت عربی یاد می کند، 
مهم ترین منشأ تحلیل این پدیده های سه گانه اوست. او در واقع 

ترجیح می دهد نگاه ناصری و نگاه قوم گرایانه و نگاه 
اخوان المسلمین را. البته بعد از نگاه قوم گرایانه 

فاصله می گیرد؛ به خاطر این که وقتی حسن 
در  کاربستش  به  را  اسالم  ارزش  حنفی 
عرصه انقالب و عرصه جامعه می داند و 
معیار و ارزشی برای ایدئولوژی حتی دینی 
قائل نیستد مگر به میزانی که آن اندیشه 

قدرت دارد پدیده های اجتماعی تولید کند 
و تحوالت احتماعی تولید کند، فقر را از بین 

ببرد، عدالت را ایجاد کند، آزادی را به ارمغان بیاورد، 
وقتی با الهیات چنین تعاملی می کند، با قوم گرایی چه تعاملی 

می کند، برای او اینها ارزش ذاتی ندارند. 
یاد کردند،  ایدئولوژی محوری  به  آن  از  آقای هانی  چیزی که 
منظورشان این بود. بنده توصیه می کنم برای این بحث، جلد 
اول »من العقیده إلی الثوره« مورد توجه باشد، در آنجا برای نمونه 
مفهوم امامت را مورد بازخوانی قرار می دهد و بازکاوی می کند 
و علم کالم را در »من العقیده إلی الثوره« از یک علم متعالی به 
تعبیر هانی، به یک علم متدانی باز به همان معنی منتقل می کند. 

علم کالم را نمی خواهد به عنوان یک علم متعالی، علم کالم را 
برای تعالی بخشی به انسان می خواهد. لذا در آن کتاب مفهوم 
امامت را به عنوان مفهوم رابطه حاکم و محکوم متنزل می کنند و 
پایین می آورند. این پایین آوردن، از نظر ما تنقیص و نقد است؛ اما 
از نظر آقای حسن حنفی این، إعالء و استعالء است که ما بتوانیم 
نازل کنیم. او می گوید قرآن هم متعالی بود اما متدانی شد تا انسان 
را هدایت کند. لذا »نََزل« این نزول با تعالی نسبت ندارد با تدانی 

نسبت داد. یعنی دنّو پیدا می کند و به انسان نزدیک می شود و اال 
باید در عالم خلسه صوفیان و عرفاء غوطه ور بشویم. 

لذا آقای حسن حنفی جریان تصوف را ذیل همین نقد می کند. 
تقریباً شصت سال کار بازخوانی میراث عربی و اسالمی در پروژه 
حسن حنفی طول کشیده است. ایشان به دنبال این بوده است که 
تمام این علوم را در هشت مجموعه )یعنی تمام آثار بازخوانی 

میراث خودش را در هشت مجموعه( ارائه بدهد.
 می دانید در کتاب »التراث و التجدید« یا سنت و تجدد می گوید 
کل پروژه من، در سه محور اصلی خالصه می شود. یکی درباره 
»موقفنا من التراث القدیم« منظور موضع گیری و نگاه و دیدگاهی 
که نسبت به میراث اسالمی عربی دارند، یکی »موقفنا من التراث 
الغربی« درباره میراث و پروژه غرب بحث می کند، و یکی هم 
»نظریه التفسیر« که من می خواهم برای این تراث یا آن تراث 
موقف داشته باشم، باید یک قدرت نظریه پردازی و تفسیر داشته 

باشم. 
لذا بدون تردید بدون فلسفه های غرب در حوزه هرمنوتیکی، 
بدون  و  پدیدارشناسی  فلسفه  و  روش  در  مشخص  طور  به 
اندیشه های کانتی و هوسرلی قطعاً کل پروژه میرث خوانی 
او فلج است. لذا این از همان نقاط ضعف و 
آسیب های  ما  می توانیم  که  است  نقاطی 
این نگاه را کشف کنیم، در عین حال که 
ما می توانیم رد کنیم  یک قدرتی هست. 
مسلمانان  بین  شما  االن  اثباتش  برای  اما 
پروژه ای برای بازخوانی میراث آقای دکتر 
ما خیلی  ایران  نمی بینید. حتی در همین 
پررنگ نمی بینیم که کسانی اساسا با این 

نگاه میراث خوانی ]کار کرده باشد.[
اندیشه های  با  مخالفت  برابر  در  سلفیه  االن 
طبری در تفسیرش هم مخالفت می کنند و شیعیان در 
برابر نقدکردن شیخ صدوق و شیخ مفید هم اغلب )که بسته به 
اندیشه هایشان دارد( اباء دارند. حسن حنفی عبارتی دارد که خیلی 
جالب است می گوید: کل این میراث عبارت است از گزینه های 
فکری به تعبیر ایشان »َخیارات فکریه«، احتماالت فکری است 
که بشر از موضع زمان و زمینه های تاریخی در مواجهه و تفصیل 
متون اصلی ارائه داده است. این تفسیرها را ما نمی توانیم رد کنیم، 
این تفسیرها می توانند در شرایط مشابه کارآمدی داشته باشند. 

اینطور دارد به میراث خودش نگاه می کند. 
در واقع میراث را به عنوان خوانش های تاریخی مسلمانان و 
برآمده از تاریخ تلقی می کند، لذا جریان اسالم انقالبی که او 
مطرح می کند، جریانی است که به کارآمدسازی میراث برای 
انسان مرتبط است. نگاه انقالبی به اسالم نگاهی است که دین 
را با رویکرد ایدئولوژیک برای ایجاد تحول در زندگی امروز 
بشریت نگاه می کند. و این اسالم انقالبی یک مبانی فکری ثابتی 

او می گوید قرآن هم متعالی بود اما 
متدانی شد تا انسان را هدایت کند. 
نسبت  تعالی  با  نزول  این  »نََزل«  لذا 

ندارد با تدانی نسبت داد.
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نیست.
از بیرون متن می گویم در اسالم انقالبی حنفی مبناگروی وجود 
ندارد؛ به نظر می رسد آقای حنفی اساساً نگاهش نگاه عمل گرایانه 
حتی از نوع افراطی است. به این معنی که ارزش ذاتی برای 
تفکر قائل نیست، او اعتقاد دارد که افکار ارزششان در تراز عمل 
و واقعیات اجتماعی معلوم می شود؛ لذا اسالم انقالبی او یک 
پروژه ایدئولوژیک انسان گرایانه است اما نه از جنس انسان گرایی 
آرکونی مثاًل. که آن جنسش فرق می کند. بنده تقریباً هیچ مطلب 
دیگری نمی توانم بگویم و به همین مقدار به عنوان مدخل بسنده 

می کنم ان شاء اهلل در زمان دیگری ]می پردازم[
فقط یک جمله در رابطه اسالم انقالبی و اسالم سکوالر بیان کنم. 
یک نسبت وثیقی بین اسالم سکوالر و اسالم انقالبی در اندیشه 
حسن حنفی وجود دارد که باید متوجه باشیم. اسالم انقالبی 
برای انسان و جامعه و وضعیت های معاصر است. معاصریت در 
این اسالم بسیار پررنگ است. اسالم سکوالر حسن حنفی هیچ 
ربطی به مسأله تفکیک دین از سیاست ندارد، هیچ؛ نه اینکه یک 
کمی دارد. اتفاقاً حسن حنفی طرفدار واردکردن دین به سیاست 

به طور گسترده است. 
کتاب هایش را نگاه کنید متوجه می شوید، او اسالم را برای سیاست 
می خواهد یعنی او با اسالمی که تبلور و تحقق اجتماعی ندارد، 
موافق نیست. او اسالم را برای سیاست و جامعه می خواهد؛ اما 
اینجا یک خألهایی هست که اسمش را سکوالریسم می گذارد. 
وقتی می گوید وحی و اسالم ذاتاً سکوالر است، منظورش این 
نیست که اسالم و وحی از سیاست ذاتاً جدا است؛ اتفاقاً منظورش 
این است که اسالم و وحی ذاتاً برای سیاست آمده است. منتها با 
نگاه ما قطعاً تفاوت دارد. ما به این انتقادهایی داریم که مهم ترین 
انتقاد ما این است که باألخره مرجعیت فلسفی برای اسالم و مبانی 
قائل شدن مهم است؛ چون اعمال همواره سیالیتی دارند که معلوم 

نیست به کجا منتهی می شوند. 
ما باید بتوانیم اعمال را هم ارزیابی کنیم، مبنای ارزیابی عمل 
باید  عملی  کنش های  ارزیابی  باألخره  باشد،  عمل  نمی تواند 
به یک ارزیابی نظری منجر بشود و این آسیب ایشان است و 
همچنین خوانش برای همین هدف خوب، اما چون وسیله و 
ابزار روشی ایشان وسیله ها و ابزارهای پر از موضع فلسفی است، 
خنثی نیستند، روش ها خنثی نیستند، روش ها فلسفه اند، چون این 
وسیله و ابزار را در پیش می گیرند. خروجی های اسالمی ایشان 
یا خروجی های فکری ایشان به طور طبیعی در معرض آسیب 

است.
*هادی بیگی

با توجه به جایگاه حوزه قم و قرابتی که حنفی به قم دارد، جا 
داشت در حد فیلسوفان تراز اول قم در مورد حسن حنفی حرف 
بزنند، نه اینکه از باب رفع ضرورت پرداخته شود. بنده نیامدم 

سخنرانی کنم، بنده می خواهم کمی درد و دل کنم.

 شخصاً نظرم این است که در سال های آینده در جهان اسالم 
با متفکرانی مواجه خواهیم بود که اشتراک همه آنها عبور از 
میراث است بر خالف متفکرینی که در این سه چهار دهه داشتیم 
که خیلی به پر و پای میراث چسبیدند و واقعاً در آن کنکاش 
کردند. چرا ما به این عبور رسیدیم، به نظر می آید که چند جلسه 
می خواهد و بخشی از آن به زمینه های اجتماعی و بخشی به 
نهادهای سنتی بر می گردد که هر فکر جدیدی را بر نمی تابند. 
خالصه زمینه هایش فراوان هست. ما االن در ایران خودمان اوالً 

که متفکر نداریم. 
دوماً با کسانی سر و کار داریم که شما ده تا از کتاب هایشان را 
مطالعه کنید خبری از میراث و دین در آنها نیست. یعنی پروژه 
عبور از میراث واقعاً به نظر من رقم خورده است )در بین این 
طیف( و اال میراث به صورت دیگر در بین انقالبیون، سیاسیون 
انصافاً زنده است در بین طیف های مختلف مردم عامی زنده 
است اما در میان اینها ما در آینده با این خأل مواجه خواهیم بود.

راجع به نحوه مواجهه ما با این بزرگوارانی است که ما اسمشان 
را روشنفکر گذاشتیم، یک عینکی زدیم. شاید شرایط هم اقتضا 
می کرد که روز اول ما یک گاردی در مقابل اینها بگیریم، اینها را 
خائن، دشمن، خیانتکار خطاب کردیم که این می خواهد ما را 
نابود کند. شاید اقتضای جهان اسالم است. وقتی ضرورت ها 
وجود دارد، چیزی که ولو نسبتش محسوس هم هست کاًل ردش 

کنید که بعداً سر فرصت برگردی و ... . 
بنده با خیلی از دوستان می نشینیم می گویم بیاییم این عینک 
را برداریم، اینها بچه های جهان اسالم و امت اسالمی هستند، 
ظرفیت های ما هستند، اینها کسانی هستند که محرومیت ها را به 
جان می خرند از حقوق 40 میلیونی دانشگاه استفاده نمی کنند و 
می روند دربه دری می کشند ولی باألخره...! اینها هم می توانستند 
کنج عافیتی بخرند و ماهی 40 تومان حقوق بگیرند و راحت و با 
احترام هم می مردند و دفن می شدند. این آقای حنفی را شخصًا 
در جریان هستم که در آخر عمر تنهایی در یک اتاق با فالکت از 
دنیا رفت. کسی که اندازه پنج دانشگاه خوب رای جهان اسالم 
کار کرد وضعش اینجور است. دیگران هم همینطورند، دوستانی 
که برخی از آنها در لبنان و مغرب هستند، وضعیتشان همین است 

یعنی برای پول ... وحمام مشکل دارند.
به نظرم به هر دردی یه عبوری ما هم از نحوه مواجهه خودمان 
بکنیم، آن نحوه مواجهه دهه پنجاه و شصت، به نظرم قدرش 
همان اندازه است. ما رسیده ایم به مرحله ای که می توانیم عالمانه و 
همدالنه برخورد کنیم، یعنی نترسیم، کسی که شناگری بلد است 
از پریدن به آب ترسی ندارد. آن وقت ها ابزار ما کم بود، ادبیات 
ما ضعیف بود. حاال در حدی هستیم که همدلی کنیم و برای 
مچ گیری سراغ آقایان نرویم. آن عینکی که اوالً و بالذات »کل 
مفّسر إما خائن أو عدّو« را کنار بگذاریم. اینها ظرفیت های این 
امت هستند. )بنده تأکیدم روی امت است روی کشور هم نیست(
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ما در مجموعه جهان اسالم االن در یک دوگانه ای گرفتاریم: 
امتناع  و  فلسفه داشتن  امتناع  و  تفکر  امتناع  ممتنع.  و  ممنوع 
از  برخی  ما  اندیشه ورزی.  و  تفکر  ممنوعیت  یا  اندیشه ورزی 
بزرگواران در ایران خودمان داریم که روی هر دلیلی قائل به 
امتناع تفکر و فلسفه هستند. حسن حنفی قائل به امتناع نیست، او 
اینقدر اعتماد به درون دارد که قائل به امتناع نیست، و اگر جایی 
قرار بگیرد در ذیل همین طرف ممنوعیت قرار می گیرد و عرض 

می کنم ممنوعیت یعنی چه. 
ما می گوییم این تمدن، امکان و کمال و قدرت اینکه بخواهد 
جهان را کشف کند، فلسفه بپردازد را ندارد، ممتنع می شمارد مثل 
همین بزرگواری که امتناع اندیشه در ایران را نوشت. یک موقع 
می گوییم این تمدن، این فرهنگ، انصافاً نشان داده که می تواند 
فلسفه تولید کند، می تواند فکر تولید کند می تواند تنویر داشته 
باشد، لکن ممنوعیت باعث شده که متوقف بشود. ممنوعیت هم 
امر ذاتی نیست، ممنوعیت یک امر فرهنگی اجتماعی است یعنی 
ما االن با ممنوعیت تفکر مواجه هستیم نه با امتناع تفکر. که بنده 
شخصاً نظرم این است که بیشتر بارش بر می گردد به زمینه های 
فرهنگی اجتماعی. شرایط جهانی و شرایط علمی ما هست همه 
تأثیر دارد ما در مرحله ممنوعیت تفکر هستیم نه امتناع تفکر. 
آقای حنفی به نظرم خیلی واقفند که ما ممتنع نیستیم و بیشتر 

تأکیداتشان روی همان ممنوعیت می چرخد.
این حکمت متدانی که آقای حنفی می گوید منظورش چیست؟ 
اگر بخواهیم بحث لفظی با آقای حنفی کنیم اصاًل بی معنی است، 
حکمت متدانیه نمی تواند باشد چون حکمت همیشه ارجاع به امر 
متعالی دارد باید همیشه رسوخ بر باطن باشد، حکمت نمی تواند 
متدانی باشد. حنفی هم اینقدر متوجه هست که این اصطالح را 
می پردازد، شبیه کاری است که مارکس با هگل کرد. یعنی آن 
توضیحات آقای هانی را ضمیمه بکنید، هگل یک ایده الیست 
بود، پیکره پیدا کرده، آقای مارکس می آید می گوید ماتریالیسم. 
ماتریالیسم اگر بخواهیم دقیق معنا کنیم یعنی »نه ایده آل«. شما 
االن تفاسیر خوبی در مورد مارکس وجود دارد، تفسیری که آقای 
ابین بوریه کرده، به نظر خیلی تفسیر بهتری است. به معنای فقط 
ماتریالیست، فقط مادی گرایی نیست به معنای »نه ایده آلیسم« 

است، یعنی اعتراض به یک انتخاب.
آقای حنفی هم وقتی می گوید حکمت متدانیه به معنای این 
می کند  اعتراضی  یک  دارد  باشد،  متعالی  امر  منکر  که  نیست 
به تمرکز بر امر متعالی. یعنی ابداً ربطی به انکار امر مقدس و 
امر مطلق و متعالی ندارد. فقط دارد اعتراض می کند،  مثل »نه 
ایده آل« مارکس که در برابر ایده آلیسم است. اتفاقاً ما خودمان 
خیلی روشن این مباحث را مطرح می کنیم و می گوییم فلسفه 
باید انضمام اجتماعی داشته باشد، یا امر عالی باید باألخره »یمتزج 
مع األشیاء ال بالممازجه« مثل خداوند متعال که خیلی روشن 
می گوییم »هو داخل فی األشیاء البممازجه، خارج عن األشیاء 

البالمفارقه« وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، این عین 
عبارت آقای حنفی است  لیکن روی روحیه اعراضی خودشان 
امر  انکار  به معنای  نه  متدانیه«،  اسمش را می گذارد »حکمت 

متعالی. 
ما در بحث هر امر متعالی، هر فلسفه برساخته متعالی باید خودش 
را به کجا برساند؟ خودش را به دانی هم برساند، دانی هم باید 
باال برود، اصاًل منکر این نیست که قوس صعود را منکر بشود، 
هم قوس صعود باید داشته باشد هم قوس نزول. این خیلی شبیه 
ادبیات فلسفی ما است ولی نامش را حکمت متدانیه می گذارد. 
یعنی هر قوس صعودی باید قوس نزول هم داشته باشد و اال 

فایده ندارد.
مقایسه بکنم به کاری که آقای »سروش«می کند »عقیده و آزمون،  
لف و نشر تاریخی بشر«، ایشان تقریباً همین حرف را به یک 
باألخره منتشر  معنایی دارد و می گوید شما در عقیده، عقیده 
می شود، تجسد پیدا می کند در تاریخ جریان پیدا می کند، روان 
می شود آیا می توانیم تاریخ جریان عقیده را به پای خود عقیده هم 
بنویسیم، یا بگوییم عقیده یک گنجینه اسرار سربسته است و هر 
عیبی هست از مسلمانی ما است. آقای سروش به نظرم یک مقدار 
احتیاط می کند و حرفش را دقیق نمی زند که باألخره با توجه به 
شرایط اجتماعی آن زمان بوده است. شما هزاران سال در تعالی و 
قوس صعود بکوش، باألخره باید یک نسبتی با امر واقع هم پیدا 
بکنی، آن قوس نزولت را هم بیان بکنی، آن انضمام اجتماعی را 

هم بیان کنی. 
بنده خوشم آمد از تعبیری که آقای هانی یا آقای میرزایی داشتند 
که ما فلسفه می خواهیم که این دربه دری های بچه های قاهره و 
تهران و  اینها را حل کند؛ چرا داریم عبور و تجاوز می کنیم از این 
مسأله. مادامی که ما جهان اسالم با روحیه محمد عبده ای سروکار 
داریم پیشرفت نمی کنیم؛ چرا؟ چون اوالً ایشان امکان سؤال را 
جایز نمی داند. سؤال نکن چون من از قبل جوابش را دارم. هر 
سؤالی بپرسی ایشان جوابشو در جیبش دارد، چرا تفکر می کنی. 

از اول باید محمدعبده مثالی را بکشی تا عبور کنی. 
روزی ما در ایران ضرر کردیم که پرسش را به عنوان شبهه مطرح 
کردیم، یعنی گویا عده ای تخصصشان پاسخ به شبهه است؛ گویا 
تخصصی دارند که پرسش معنی ندارد، چون جواب موجود است 
و طبیعتاً ما متخصص شبهه هستیم، یعنی شبهه را جواب می دهیم. 
آقا ما حقوق شما را قطع کنیم، باز هم می آیی پاسخ بدهی؟! 
برخی چیزها بنیان های خوبی نیست، ما باید امکان پرسشگری را 
فراهم کنیم، اما نه اینکه هر کسی حرف جدیدی زد، بگوییم شبهه 
است؛ چون شبهه بار معنایی دارد، یعنی بد فهمیده، بعد باید بیایی 

در محضر من تلمذ کنی تا من جوابش را بدهم.
سوال مجری:

نمی دانم بنده درست متوجه نشدم، در صحبت آقای هانی و آقای 
میرزایی هم بود. می خواهم بدانم تلقی درست است، یعنی آیا 
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حسن حنفی وقتی از سکوالریسم حرف می زند یا انسان در نگاه 
ایشان خیلی پررنگ است. ما یک چیزی داریم به نام اومانیسم که 
در تمدن غرب انسان را جای خدا می گذارد، اما حسن حنفی این 
را نمی گوید، بلکه می گوید ما سراغ دین هم می رویم باید بتواند 
نیازهای انسان را رفع کند. یعنی بیاید زمینی بشود. این یک نوع 
نگاه است می تواند نقدش باشد، ظاهراً سکوالریسم هم می گویند 
نه به معنای جدایی دین از سیاست، بلکه به معنای اسالمی است 

که بروز و ظهورش در سیاست باشد.
دکتر بیگی

ایشان منکر ابعاد متعالی و مقدس اسالم نیست، آن ضرورت 
دارد، مگر می شود کسی این فرهنگ را بشناسد و منکر آن بشود، 
امکان ندارد. ولی یک جغرافیا را هم باید ظهور پیدا کند و آن 
خدمت به انسان است، آنجاست که اسالم ذاتاً سکوالر است؛ 

پیدا کند،  باید حضور  از قلمروهایی که  یعنی اسالم یکی 
همراهی و مرافقت با انسان است.

مجری
از  معروف  آنچه  است،  رهزن  واژه 
سکوالریسم هست همان برداشت معروف 
از  دین  جدایی  معنای  به  ]که  است  آن 

سیاست است[.
دکتر بیگی

داریم،  سکوالریسم  از  ما  اصطالحی  یک 
رساله ای دیدم که حنفی را کوبیده بود که 

ایشان برداشت های سکوالریستی دارد. آقا این 
را به حنفی بگویید اگر زنده بود، خودکشی می کرد! 

سکوالریستی است که دیگر نقد نیست این چه برداشتی است؟! 
چرا عامیانه برداشت می کنید. به نظر من ما از این اصطالحات 
جدید نباید بترسیم. وقتی می گوید حکمت متدانیه، این به معنای 
همان »نه متعالی« است؛ »نه متعالی« نه به معنای انکار امر متعالی، 
بلکه به معنای اینکه متعالی باید خودش را ظهور و بروز هم بدهد 
و واقعاً این توقعی است که ما داریم، خود ما هم طرح می کنیم. 

حنفی  و  الثوره  إلی  من العقیده  حنفی  بین  باید  تفکیکی  یک 
بعد از این بدهیم. به نظر من حنفی آنجا بیشتر یک ایدئولوگ 
است، ایدئولوژی هم مکانش مطابقت نیست؛ شما با گزاره های 
ایدئولوژیک، با کارکردهایشان کار دارید، به مطابقت و صدق 
مطابقی کار نداریم. ما در کارهای انقالب خودمان همین کارهایی 
که مثاًل مداحان می کنند، 99 درصدشان مباحث ایدئولوژیک 
است؛ یعنی ما دنبال مطابقتش با واقع نمی رویم، برای تهییج و 

تحریک و پیش بردن است.
حنفی آنجا یک ایدئولوگ است، خیلی از بزرگواران حنفی را 
به حنفِی ایدئولوگ تقلیل می دهند؛ در حالی که آنجا حنفی فقط 
دارد جریان سازی می کند و اعتراض تولید می کند مثل کاری که 
شریعتی کرد. اصاًل مقام صدق و کذب آن چیزهایی که آقای 

شریعتی راجع به مباحث کربال و اینها اصاًل وجود ندارد؛ کسی 
که کار ایدئولوژیک می کند دارد، جریان سازی می کند تحریک 
می کند، می گوید بشتابید به جلو؛ یعنی صحت و سقمش را من 

کار ندارم. حنفی اینجا هم همینطور است. 
اما حنفی »من النفس إلی الواقع« یا »من الفناء إلی البقاء« انصافًا 
یک حنفی متوّغل در سنت است؛ کدام یک از ما در حوزه قم 
مثاًل آثار فقهی و اصولی مرحوم مصطفی خمینی را آمدیم روی 
آنها کنکاش علمی بکنیم؟! نکردیم. ولی ایشان می آید )چون 
می خواهد دائره المعارفی باشد( حتی در »من النفس إلی الواقع« 

کارهای ایشان را محل کنکاش قرار داده است. 
خیلی جالب است مرحوم امام و حتی آقامصطفی را جزء کسانی 
می داند که »تحریک البنیه« کردند، یعنی بنیه ای که اصول فقه داشته 
اینها دستکاری کردند تا رشد کند. ما با متفکرانی سروکار داریم 
کتاب می نویسند تا اثبات کنند که رهبران ما و امامین  انقالب، 
و  قضافی  کنار  در  هستند،  عالم  ترورویست های 
..چاسکی و اینها می گذارند، اصال بگوییم اینها 
عالم و اندیشمندند، ابداً طرف این حرف ها 

نمی روند.
ولی ایشان آدمی است که همراهی دارد. 
حتی دیدم که آقامصطفی را با نام »شهید« 
امام  خطاب می کند، واژه »امام« را برای 
می آورد. به نظرم خیلی همراهی با انقالب 
ما داشت. عالم بود فهمیده بود، کار روزگار 
است باید آسته بری آسته بیای تا کسی باهات کار 
نداشته باشد تا بعد با احترام و عزت دفن بشوی. یعنی 

حرف جدیدزدن حداقل در جهان اسالم مئونه دارد. 
نظرم این است که مشکل ما همچنان در بحث  بنده شخصاً 
حکمت، مشکل ممنوعیت است. ما اگر این نیروی بیکران جهان 
اسالم را در بحث گفتگو و فکر رها کنیم، منطلق کنیم، جهان 
اسالم قطعاً به آن دوران طالئی و شکوفایی می رسد. چیز بعیدی 
نیست. کتاب »تاریخ علم جهان« می گوید: مسلمانان 300 سال 
میدان دار بالمنازع علم بودند. تاریخ علم جهان ذیل علم مسلمین 
نوشته می شود. یک چینی یا فالن و بهمان می خواست کتاب 

بنویسد به زبان عربی می نوشت. 
این فرهنگ همانی است که این دوره طالیی را به وجود آورده 
است، و می تواند دوباره پدید بیاورد یعنی تمدن نوین اسالمی که 
می گویند چیز ممتنعی نیست. ممنوعیت جلوی آن را گرفته است 
ما باید »ارتفاع الُحُجب« بکنیم و پرده ها را کنار بزنیم تا ان شاء 

اهلل آن روزها بیاید.
*نصراهلل آقاجانی

حقیقتاً بحث مورد سمینار امروز از جهاتی اهمیت دارد؛ از یک 
یک جریان  و  یک شخص  واقع  در  حنفی  که حسن  جهت 
است که از جهاتی با پروژه های دیگر متفکران یک قرابت هایی 

می گوید  وقتی  هم  حنفی  آقای 
این  معنای  به  متدانیه  حکمت 

نیست که منکر امر متعالی باشد، دارد 
یک اعتراضی می کند به تمرکز بر امر 
متعالی. یعنی ابداً ربطی به انکار امر 

متعالی  و  مطلق  امر  و  مقدس 
ندارد. 
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از جهت روشی، از جهت هدف به ویژه، دارد گرچه در نوع 
ایشان،  بررسی  بنابراین  هست.  تفاوت هایی  مسائل  و  تحلیل 
بررسی پروژه های تجدد در جهان عرب هست و دنباله آن در 
ایران اسالمی خودمان، مشابهت هایی باز وجود دارد، اقبال هایی به 
حنفی هم در ایران خودمان و هم در دنیای اسالم، و هم ادبارهایی 

شده است. 
گرچه خود ایشان به نظر می رسد که به اسم خودش یک جریان 
موفقی در دنیای عرب درست نکرد، یک پروژه کالنی را دنبال 
کرد، یک هدفی را دنبال کرد که در این هدف خیلی ها مشترک اند؛ 
از این جهت اینها یک اهدافی دارند. ما نگاهمان به حنفی چطور 
باشد؟ عنوانی را که بنده پیشنهاد داده بودم و مباحثی که بعضی از 
آقایان مطرح کردند به خصوص آقای میرزایی مطرح کرد، )کاش 
ایشان تشریف داشت( بنده با توجه به نوع رویکرد ایشان در این 
بحث ها که یک وقتی یک مقایسه بیشتر از یک ساعته در مسیرها 
با هم داشتیم، انتظار شنیدن این بحث ها را از ایشان داشتم، خیلی 

از بحث های ایشان به نظر بنده درست نیست. 
از جهت مبنایی )نمی گویم مبنای ایشان( ما این نگاهی که به 
ایشان داریم، باید مطابق با واقع باشد، نه اینکه مثاًل با تفسیر و 

تحلیل خودمان مثاًل کسی را به جبهه معرفتی خودمان 
بکشانیم یا با تحلیل غلط طرد کنیم، هر دو غلط 

است. آنچه هست کتاب های ایشان هست، 
مبانی و نوع مسائل و  ایشان،  اندیشه های 
و  مبتنی  دارد،  ایشان وجود  قضاوت های 

مستند باید بوده باشد.
بنده نمی دانم، اینجا بحث شده و مخاطبین 

عزیز مطالب را شنیدند، بنده یک نگاهی به 
اینها داشته باشم یا به آن عنوان بحثی که گفتم؟ 

سعی می کنم خالصه هم که هست جامع هر دو تا 
باشد. با عرض پوزش از جناب آقای دکتر بیگی که از اساتید 

این حوزه هستند و الحمد هلل جامع هستند، خیلی از شخصیت ها 
را مورد مطالعه قرار دادند، از ظرفیت های خوب این حوزه هست 
که ان شاء اهلل بتوانیم با ایشان استفاده کنیم. بنده هم که در واقع 
نّقاد ایشان بودم، وقت گذاشتم حدود سه سال در کتاب های 
ایشان کار مستمر کرده بودم )نه منقطع(. مع ذالک، تعبیر اسالم 
انقالبی و امثال این از کار حنفی در نمی آید. اینکه آقای میرزایی 
گفتند برخی قرائت ها در ایران ما درست نیست، حرف درستی 
است. بنده وقتی رساله ام تمام شد و برای چاپ بعضی جاها داده 
بودم، گفتم این نگاهی که شما دارید دیگر کسی باقی نمی ماند، 
شما این را گرفتید، که ایشان مؤسس جریان چپ اسالمی است. 
احتمال می دهم چیزی نخوانده بود. این نگاه را به دیگران هم 
داشته باشید به شریعتی هم داشته باشید، خروجی همین می شود. 
ما نحوه نگاه نداریم، واقعیت داریم آثارشان را ببینید، نحوه نگاه 

یعنی چه؟! مستند و روشن و مضبوط حرف بزنیم.

در هر صورت این حرف درستی بود. در آن زمان، هنوز جامعه 
بعضی ها   نبودند.  معروف  نبودند؛ چون خیلی  ما  روشنفکری 
حاشیه ای داشتند، تلقی شان نگاه مثبت بود و هنوز این نگاه مثبت 
با توجه به مبانی ای که ایشان دارد و  در برخی جاها هست. 
خودشان از جهت روش کاری تصریح کرده، جریان روشنفکر و 
جریان سلفی هر دو اشکال دارند، جریان سکوالر اشکالشان این 
است که بدون تغییر واقعیت معاصر دنیای عرب یا جهان اسالم 
می خواهند زود به غرب برسند در حالی که نباید زود به غرب 

رسید)در عبارات ایشان هست(. 
پس این اشکال را روشی به آنها دارد، اشکال مبنایی به جریان 
غربگرا ندارد، اشکال روشی دارد که عجله نکنید. تصریح دارد 
که واقع خارجی را اول باید تغیر داد. واقعیت خارجی یعنی چه؟ 
فرض کنید در دنیای اسالمی مثل مصر و مجامع دینی و حوزوی 
مثل األزهر یا علمای دینی وجود دارد که در مجاری اندیشه دینی 
هستند، مادامی که اینها وجود دارد جریان روشنفکری از جهت 

اندیشه با مخالفت مواجه می شود. 
فرض کنید مسجد )مثال از خودم است که واقعیت خارجی 
فرهنگ  و  اسالمی  تفکر  نماد  که  بزنم(  مثال  بخواهم 
اسالمی است، مادامی که هست، پروژه تجدد 
تغییر  را  دو چیز  باید  ما  نمی شود.  موفق 
بدهیم، یکی میراث را کافی بدهیم که این 
هم کافی نیست و دیگری واقعیت خارجی 

را.
بدون  دادند  تغییر  را  میراث  روشنفکران 
آنها  پروژه  و  خارجی،  واقعیت  به  توجه 
با شکست مواجه شد. اسالم گرایان یا به 
را  واقعیت خارجی  سلفیه ها  ایشان  تعبیر 
می خواهند تغییر بدهند،  میراث را نمی خواهند 
تغییر بدهند، این پروژه هم از نظر ایشان با شکست 
میراث، هم  کند، هم  تغییر  باید هر دو  بنابراین  مواجه است. 
واقعیت خارجی؛ این نگاه کلی ایشان است و بنای ایشان تغییر 
میراث است، نه ایشان بحث اسالم انقالبی دارد و نه پروژه ایشان 

تحمل این بحث را دارد؛ اصاًل مباحثشان نسبتی ندارد. 
از جمله شعار »نه شرقی نه غربی« که شعار اصلی حنفی است 
از یک طرف می گوییم شعار »الشرقیه و ال غربیه« در کار حنفی 
وجود دارد و شعار اصلی او است بعد هم ما بگوییم ایشان در 
صدد غربی سازی جهان اسالم است منتها تفاوت ایشان با دیگر 
غرب گرایان این است که ایشان می خواهد مبناًء، غرب مبنائی را 

وارد کند. خب این بدترین شکل غرب گرایی است.
یک وقت غرب گرایی روی بناها است مثاًل فرض کنید تکنولوژی 
بیاید، ساختار سیاسی-اجتماعی غرب را بیاوریم. اینها روبناها 
است، مبانی مال خودمان باشد. البته این شدنی نیست، همیشه 
این تعارض مبنا و بنا در دنیای اسالم ]هست[. بحمد اهلل اندیشه 

جهان  بیکران  نیروی  این  اگر  ما 
اسالم را در بحث گفتگو و فکر رها 
اسالم  جهان  کنیم،  منطلق  کنیم، 
قطعًا به آن دوران طالئی و شکوفایی 

می رسد.
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ایشان در دنیای اسالم موفق نشد که پا بگیرد، ولی مبنائاً ایشان 
می خواست غربی سازی با پروژه خودش اتفاق بیفتد و آن بناها 
و آن نگاه ها بیاید. لذا اینکه گفته شد که اسالم در حرف ذات 
خودش سکوالر هست، گفته شد که مثاًل مقصود جدایی دین 

از سیاست نیست. 
اتفاقاً دینی نمی ماند تا جدایی دین از سیاست اتفاق بیفتد، دین 
ارائه  دین  از  قرائتی  یک  بود.  نخواهد  عرفی شدن  جز  چیزی 
دین  و  ندارد  دینی(  ثابت  متن  معنای  )به  اصالت  که  می دهد 
)دغدغه تاریخی ایشان هم اینجا ظاهر می شود( چیزی جز یک 
قرائت از یک میراث گذشته ]نیست[ که آن هم قرائتی به تناسب 
زمان خود از آن نصوص دینی بود، ما هم مجدداً این میراث را به 

تناسب زمان خودمان بازخوانی می کنیم. 
ما کاماًل همواره در یک نسبیت قرائت قرار داریم این نسبیت هم 
اجتناب ناپذیر است، یعنی اصاًل خصوصیت انسان این است، ما 
چیزی به نام امر ثابت دینی به نام وحی که مفاد ثابتی داشته باشد، 
نداریم . اصاًل وحی در ذات خود سکوالر است. )تعبیر از این 
بهتر( یعنی چه؟ یعنی اساساً وحی به تناسب نیاز اصلی نازل شده 
است. سکوالریسم یعنی همین. اگر سخن از ثبات داشته باشی، 
سخن از اطالق داشته باشی، چیزهای فرا انسانی، این غیر سکوالر 
است اما اگر بگویی دین و وحی ناظر به اقتضائات زمانی است 

ثابت نیست به تناسب فهم است، حاال فهم کی؟ همین انسان.
اینجا پیوند سکوالریسم و اومانیسم اتفاق می افتد. این خروجی اش 
همین سکوالریسم است و بدترین شکل سکوالریسم است. 
منتها سکوالرها )آنها به نظرم بهترند( می گویند دین یک واقعیت 
ثابتی دارد، یک چیزی است غیر از فهم عرفی ما. ما این دین را 
کنار می گذاریم، اتفاقاً دین مقدس است یک قرائت خاصی هم 
هست طرفدارانی هم دارد، اما این در فضای سیاسی-اجتماعی 
سریان ندهیم، اما ایشان ]حنفی[ می گوید ما با تغییر دین، این را 
سرایت می دهیم. این بدترین شکل سکوالریسم است و همین 

سکوالریسم است و معنای دیگری ندارد. 
بنابراین این نگاه ها نگاه های واقع بینانه ای در افکار حسن حنفی 
نیست. حتی مثاًل تعبیر »الیسار االسالمی« ایشان به نظرم نه چپش 
درست است نه اسالمی آن؛ اینکه در جلسه تفسیر شده به اینکه 
چپ یعنی ناظربودن به فضای سیاسی-اجتماعی. چه کسی این 
را اینطور معنا می کند؟! این معنا درست نیست. ایشان حتی پایبند 
به چپ نیست. قبول دارم یک رویکرد انتقادی تند در او هست 
یعنی قائل به تغییر بنیادی است. از این رادیکال تر که نداریم، این 
به یک معنا چپ می شود، ولی معنای اصطالحی چپ نیست. از 

خود ایشان سؤال کنید چپ است؟ می گوید نه. 
اگزیستانسم،  کمونیستم،  راستم،  هستم، چپم،  چیزی  همه  من 
پدیدارشناسم، همه چیز هستم، چیز ثابتی نیستم. من به حسب 
نیاز و اقتضا اندیشه ورزی می کنم )نیاز هم در مکتب ایشان روشن 
است. نیازهای جامعه به حسب مبانی مختلف مختلف می شود(. 

باألخره اگر چپ هستید، رویکرد انتقادی تان فقط ناظر به میراث 
اسالمی است. شما در فضای غرب شناسی و استغراب عمدتًا 
تاریخ فلسفه را دنبال می کنید. خود غربی ها هم همین استغراب 
را دارند. این استغراب نیست. استغراب یعنی چه؟ یعنی نگاه 

تمدن اسالمی، متفکر اسالمی به غرب. 
این نگاهی که شما به غرب دارید، خود غربی ها، پست مدرن ها 
همین حرف را می زنند، مدرن ها هم همین حرف را می زنند. 
پس این استغراب ایشان، استغراب نمی تواند باشد، چون ایشان 
چاره ای از این نوع نگاه هم ندارد، با مبانی برگرفته از مکاتب یعنی 
با روش های غربی دارد استغراب می کند؛ خروجی اش هم همین 
می شود. کاری را هم که ایشان کرد، واقعاً کارآمدسازی میراث 
برای انسان معاصر نیست؛ ایشان حرف انسان معاصر را می زند ، 

اومانیستی فکر می کند در مورد نیازهای انسان. 
راجع به فلسطین می گوید )اگر این را با یک تسامحی بگوییم که 
مقصود این است که تدانی ایشان هم به تعالی نظر دارد، حقیقت 
اینطور باشد من ندیدم، اگر اینطور باشد( ایشان در بحث الهیات 
الهیات باید طوری باشد که باید به آزادی سرزمین  می گوید: 
فلسطین منتهی شود. این می شود تدانی، این خوب است از این 
جهت خوب است. اینکه الهیات باید به نحوی باشد که به رفع 
مشکل فرد )بالفرض( منجر شود. الهیات باید به این )مسائل جهان 
اسالم( کمک کند. این الهیات می شود، الهیات متدانی )بالفرض(.
این اشکاالت فراوانی دارد، مثاًل ایشان می گوید آزادی سرزمین 
فلسطین می خواهد به اسم با نام »شهادت« که یک مفهوم دینی 

است انجام شود، یا با هر لفظ دیگری. 
مثاًل با لفظی که مارکسیست ها به کار می گیرند. لفظ مهم نیست، 
معنای خاص  لفظی  هر  است.  مهم  فلسطین  سرزمین  آزادی 
خودش را دارد، اینجا حذف معنای میراث ]است[ برای حل 
مشکل اجتماعی دنیای اسالم. آیا این نگاه کشش دارد، ظرفیت 
دارد؟! اینکه تعبیر شده میراث ایشان از این نظر اسالم انقالبی 
است که برای حل مشکل انسان معاصر است، این نه تنها انسان 
معاصر و دنیای اسالم معاصر را حل نمی کند؛ بلکه مشکل زا هم 
هست نه مشکل زدا. این تعبیرات به نظرم دقیق نیست. این انتظار 
را بنده نداشتم که این نحو نگاه در حد توجیه سازی اندیشه های 

حسن حنفی بحث به این صورت بگذرد. 
اگر بحث ادامه پیدا می کرد و گفتگوی بین االثنینی می بود شاید 
مباحثه بهتری بود. در هر صورت آن چیز که حسن حنفی را، 
کارش را منسجم می کند همین نگاه است: یکی تاریخی نگری 
ایشان که بضاعت خاص خودش را دارد، و پروژه ایشان را از 
این جهت نو هم می کند. این تاریخی نگری، به اقتضای روز، 
یعنی قرائت جدیدی به دست آدم می دهد. آقای میرزایی یا دکتر 
بیگی گفتند که در دنیای امروز اندیشمندی وجود ندارد که کالن 
پروژه ای داشته باشد. بله مثل اینها، البته هر چه هستند شبیه هم 

هستند، عمدتاً کالن پروژه های آنها شبیه 
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به  باشد  باید حرف جدیدی  تاریخی نگری  این  اما  هم است. 
اقتضای روز. با همین نگاه، حرف جدید دیگری هم ممکن است 
مطرح شود. »الرأی« از کلماتی است که در ادبیات ایشان زیاد به 
کار رفته است باز هم با همان نگاه پدیدارشناختی. ایشان در واقع 
به جهت همین روش پدیدار شناختی که دارد و واقعیت خارجی 
را نفی کرد، باز متأثر از اومانیسم یعنی انسان و احساس اوست، 
دیگر نفی خدا را دارد، بنده مستند آوردم و ارجاع دادم. فقط در 
گیومه گذاشتن نیست، نفی می کند. می گوید اوالً در خارج نیست 

ثانیاً اگر باشد ادراک داشتن و ظرفیت فهمش را ندارد تا آخر.(
این »الرأی التاریخی« ایشان در واقع انسان است و احساس او.  
می گوید خدا آب است برای تشنه، غذا است برای گرسنه و 
... . آن حالی است که به تو دست می دهد. حاال آن حال را 
یک وقتی از خدا می خواهی یک وقتی از نان می خواهی، نان و 
خدا در اینجا به یک معنا است. تفاوتی بینشان نیست. خب این 
رویکرد اومانیستی و انسان گرایی با آن تعبیر و تفسیری که امثال 
حسن حنفی از انسان و انسان گرایی دارند، اقتضائش روی آوردن 
به رویکرد پدیدارشناختی است؛ چون انسان است و حال او، 
انسان است و احساس او، انسان است و ادراک او. همه اش انسان 

است. واقعیت خودش را در حال انسان نشان می دهد. 
باب وحی  در  که  روشنفکری  تمام حرف  معنا،  این  به  خب 
هم می زنند، سر از همین در می آورد، وحی به احساس تبدیل 
می شود. چه حالی به تو دست داد حاال در بیداری یا در خواب. 
احساس می کنی که ملک نازل شده است. البته ایشان همه اینها را 
می گوید ما هیچ کاری نداریم، خدا را کاری نداریم، اصل وحی 
چیست کاری نداریم، اینها دردی از ما دوا نمی کند، بعد می گوید 
وحی، آنی که ما کار داریم این است که به اقتضای زمان این را 

چطور بفهمیم.
*حمید پارسانیا

بحث استغراب را در این مواجهات تمدن شرق و تمدن غرب، 
یک مفهومی بود که در این مقطع کارآمد و مورد نیاز هست. به 
این معنا که وقتی که تمدن غرب در یک اوجی هست، ابژه می کند 
تمدن شرق را، این استشراق و شرق شناسی حاصل می شود و 
حاال نیاز به این داریم که غرب برگردد و شرق را نگاه کند و 
دانشی به اسم استغراب پدید بیاید. این کار حنفی یک شباهتی به 
کار شرق شناسی جناب ادوارد سعید دارد، که با رویکرد فوکویی 
که به مسأله دارد، شرق شناسی را در حاشیه اقتدار غرب معنادار 

می بیند که شکل گرفته است. 
تقریباً از اولین نقدهایی که به ادوارد سعید شد، ]از سوی[ جالل 
العظیم متفکر سوری بود که آن را به عنوان شرق شناسی واژگونه 
مطرح کرد. منظور او از شرق شناسی واژگونه، این است نقدی 
که او به شرق شناسی دارد، خودش متأثر از شرق شناسی است و 
باز هم سوژه غربی است که دارد نقد وارد می کند. جناب ادوارد 
سعید با استوارت هال رفاقتی دارد و هر دوی اینها متأثر از فوکو 

هستند یعنی معرفت را در حاشیه قدرت می بینند و خود رویکرد 
فوکویی به مسأله یک رویکرد مدرن بلکه پست مدرن است.

اقتضای این رویکرد پست مدرن نوعی تکثرگرایی در قلمرو 
فرهنگ است. تکثرگرایی معرفت و تکثرگرای حقیقت هست. 
این نگاه اروپا محوری را که در مرکز قرارگرفتن یک فرهنگ 
برای دیگر فرهنگ ها است، نفی می کند و با نفی این امر فرهنگ 
و مسائل حوزه های متکثری به وجود می آورد که هیچ یک از اینها 
داعیه مرکزیت ندارند. یک بحثی را گیدنز درباره رویکردهای 
پست مدرن دارد، تعبیرش این است که پست مدرنیته همان 
مدرینته متأخر ست؛ منظورش این است که الزمه اندیشه وتفکر 
مدرن، این است که از درون آن باید رویکردهای پست مدرن 
دربیاید. به دالیلی که این دالیل باید در جای خودش بحث بشود، 
نمی تواند از این جایگاه مرکزی خود دفاع بکند و این بازنمائی ای 
که رخ می دهد وقتی دیگران را ابژه می کند، ظرفیت اینکه خودش 

برود ابژه بشود، وجود دارد. 
خود مدرنیته محصول باز اندیشی سنت است و سنت را فرو 
می رسد  اندیشی  باز  در  اندیشی  باز  به  وقتی  بعد  می پاشاند، 
خودش هم به همان سرنوشت مبتال می شود. حاال آنچه در مدل 
شرق شناسی ادوارد سعید به کار می رود، در کار جناب حسن 
حنفی نیز وجود دارد. رویکرد تک خطی که استشراق در مقاطع 
اولیه خودش دارد، با تحلیل هایی مثل تحلیل های اسپنسر، کنت، 
دورکهایم، و نوع جامعه شناسان کالسیک و حتی مارکس پیش 
می رود؛ به گونه ای که اروپا و غرب را در کانون نگاه نسبت به 
جهان قرار می دهند و نوعی مطلق بودن را تصویب می کنند برای 
مبنای خودشان، بدون اینکه مبانی و زمینه های فلسفی آنها ظرفیت 

این را داشته باشد.
sci� »متافیزیک و فلسفه غرب با آمدن کانت حذف می شود. 
ence« که به لحاظ منطقی مبادی خود را در متافیزیک جستجو 
می کرد از این جهت مبنایی که بخشی از علم بود و حقیقتی را 
اساس می دانست، در کانت »سوبژکتیو« می شود و یک هویت 
صرفاً انسانی پیدا می کند؛ بعد در نوکانتی باز یک تکثری پیدا 
می شود، خود »science« که رسالت جهانی داشت در قبال 
فرهنگ یک تعامل بیرونی با فرهنگ داشت یک هویت فرهنگی 
 »global« پیدا می کند و معرفت علمی هم بدین ترتیب داعیه
البته  می شود.  منطقه ای  و  می دهد  دست  از  را  جهانی بودن  و 
شرق شناسی science و علم نبود، این تالش برای فهم حوزه 
زیست، نوعی تفسیر بود که داشت واقع می شد، خود بحث 
از دایره علم  اینکه اوالً  هرمنوتیک هم مفسرمحور می شود و 
خارج می شود و یک پدیده انسانی می شود و این هرمنوتیک 
science هم جنبه  پیدا می کند و خود  یک صورت فلسفی 
هرمنوتیکی پیدا می کند و در هرمنوتیک فلسفی علم هم دیگر 

نمی تواند داعیه جهانی داشته باشد.
دستمایه  یک  نظر  به  حنفی  حسن  جناب  برای  مسأله  این 
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خوبی می شود که در قبال سلطه ای که غرب پیدا کرده و داعیه 
جهان شمولی دارد، با منطقی که از دل خود این حوزه معرفتی 

دارد متولد می شود، بایستند و نقد کند. 
بدین ترتیب بحث دو تمدنی که در قبال همدیگر هستند و 
هیچکدام قابل تقلیل به دیگری نیستند، برای هرکدام از اینها 
یک حقیقت و زیستی مطرح بشود. آن موقع یک نوع مطالبه 
تمدن اسالمی و حق حیات او و ترسیم یک مسیری در قبال 
دیگری که عبارت از فرهنگ غرب است و این دو را به عنوان 
دو هویت متقابلی که به لحاظ تاریخی فراز و فرودهایی داشتند، 
بحث می کند. جهان اسالم به عنوان بخشی از هویت جهان شرق 
که دارد مطرح می شود و این مسأله یک پیام ضد سلطه هم دارد.
عقبه حنفی یک عقبه چپ هم هست و خود ایشان هم توجه 
دارد. از یک طرف بیان می کند که او را به مسلمانان و حرکت های 

اسالمی نسبت می دهند، از یک طرف او را متهم می کنند 
نسبت به این مسائل. 

از  یعنی  او هست  در  امور  این  همه  زمینه 
اینکه از اسالم به عنوان یک فرهنگ و یک 
تمدن دارد یاد می کند و برای او حق حیات 
قائل است در برابر رویکردهای روشنفکرانه 
مدل های  مثاًل  حاشیه  در  که  دیگری 
مارکسیستی یا رویکردهایی که غرب را کاًل 
مطلق می کردند و عمدتاً قدرت های سیاسی 
اینهاست، یک  عربی دست  در کشورهای 

این مجموعه می تواند داشته  به  انتقادی  جنبه 
باشد. 

اینکه  ما از سوژه غرب به شرق نگاه می کنیم، غرب به رغم 
جهانی شده است، یک بنیاد نظری و فلسفی ای که بتواند  این 
که  واحدی  یک  عنوان  به  را  جهانی خود  و   global هویت 
توجیه گر این مرکزیت خودش باشد، نمی تواند حفظ کند. به 
عبارت دیگر با یک جهان چهل تکه ای مواجه خواهد شد که 
هر کدام از این فرهنگ ها که پروسه مربوط به خودشان را باید 
داشته باشند و هیچ کدام از آنها داعیه یک ثبات و یک حقیقتی را 
نمی توانند داشته باشند، داعیه سخن گفتن از حقیقت را ندارند. 
نفی حقیقت با دو منطق مطرح می شود،  گاهی معرفت را به عنوان 
یک برساختی که بخشی از زیست و زندگی است و یک ابزار 
)اگر با یک تفسیر مارکسیتسی یا با یک تفسیر فرانکفورتی از 
مسأله وارد بشویم( معرفت کاًل حتی علم ابزار زندگی است؛  
منتها انسان،  حیوان ابزارساز است یا ابزارهای سخت یا ابزار نرم. 
ابزار نرم او همین معرفت است که برای زیست ساخته می شود.

در اینجا معرفت، کشف و کاشفیتی نسبت به امر دیگری غیر 
تجربه  است ویک  فقط خودش  انکشافش  ندارد،  از خودش 
زیستی ای است که انسان این را در حیات می آورد و زندگی اش 
معنادار است. انکشاف برای کی دارد رخ می دهد؟ یعنی »من«ی 

که برای او دارد منکشف می شود یک امر تاریخی است و آنجا 
و  می آید  پدید  تکثری  یک  منتها  می کنیم،  اذعان  را  انکشاف 
هرکس از منظر خود، عالم برایش انکشاف می شود. خطا یک امر 
بی معنایی می شود، انتقاد یک امر بی معنایی می شود و از این زاویه، 

رویکرد انتقادی داشتن هم یک پدیده غیرقابل توجیه می شود.
اگر قرار است که یک امر جهانی و یک پیام global و جهانی 
وجود داشته باشد، قاعدتاً بازگشت به متافیزیک، بازگشت به 
حقیقت و یک امر متعالِی فرازمانی و مطلق که در دسترس فهم 
بشر باشد، مورد نیاز هست. اگر متدانی شدن به این معنا است که 
آن امر متعالی در آسمان نماند و پیوند و ارتباط خودش را با زمین 
و زمان حفظ کند و در تفسیر زمین و زمان و تعیین آن چیزی که 
باید در اینجا باشد و ترسیم آنچه مطلوب در اینجا است بتواند 
اثر داشته باشد، این شرط حضور یک حکمت متعالیه یا یک نگاه 

قدسی به عالم در جهان و زیست و زندگی اوست. 
یعنی اگر نتواند در عصر و زمانه حضور داشته باشد، 
به حوزه  زیست انسان و زمان نمی تواند وارد 
شود. اما اگر بخواهد حکمت کاًل فروکاهیده 
این  زمان،  و  زمین  عرصه  به  بشود 
حکمت، حکمت شرقی نیست، حکمت 
غربی است و حکمت غربی به این معنا 
 global این است که هویت  اقتضایش 
هویت  اینکه  مگر  باشد  داشته  نمی تواند 
global آن این است که نفی حکمت متعالیه 
بکند و نفی هر حقیقتی بکند، نوعی تکثرگرایی )به 
تعبیر یکی از اشخاص( تساهل سرکوب گر است، نسبت 
به چه سرکوب گر است؟ به اینکه حقیقتی هست و در دسترس 
است. در این مسأله هیچ تسامحی ندارد، و این را غلط می داند، 
 یعنی خود این ادعا را بالفاصله زمینی خواهد کرد. این یک نکته 

اختالف جدی است.
اگر حکمت شرقی وجود دارد، حکمت قدسی وجود دارد ارتباط 
و پیوند انسان با آن حقیقت قدسی را باید اذعان کند و آن را 
حفظ کند و البته از این منظر باید بتواند بازگردد و جهان غرب 
را تحلیل و بازخوانی بکند. اقتضای رویکردهای فرانکفورتی یا 
رویکردهایی که تاریخی به معرفت می نگرند ولو اینکه کشف و 
انکشاف را در او مورد توجه می دانند اما معرفت را همواره از یک 
منظر مقید می دانند و یک پایگاه درک مطلق را کاًل از دسترس 
بشر دور می دانند و کسی را که چنین داعیه ای داشته باشد این 
را نمی توانند بپذیرند. فکر می کنم این جان و خمیرمایه حکمت 
متدانیه است و اگر حنفی روی حکمت متدانیه مصّر است و 
نمی خواهد عدول کند، به نظر می رسد آنچه را در استغراب 

می کند چیزی جز همان شرق شناسی واژگونه نیست.
منبع متن: نشست بر گزارشده در دانشگاه باقرالعلوم،  10 

آذرماه 1400، پیاده شده توسط تیم تحریریه نشریه دیده بان.

خود مدرنیته محصول باز اندیشی 
سنت است و سنت را فرو می پاشاند، 

بعد وقتی به باز اندیشی در باز اندیشی 
همان  به  هم  خودش  می رسد 

سرنوشت مبتال می شود.
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موضوع صحبت ما رویکرد قرآن شناسی حسن حنفی است 
ولی ابتدا درباره کلیدواژه ها و پروژه فکری ایشان توضیح 

مختصری بدهید.
مرحوم حسن حنفی فیلسوف، متفکر و یک روشنفکر دینی 
بود؛ روشنفکر دینی به این معنا که دنبال این است دین را به 
گونه ای بفهمد که مشکالت جامعه دینی و جامعه اسالمی حل 
شود. ایشان یک مفسر به معنای خاص نبود، گرچه خودش را 
فقیهی از فقهای امت می دانست. حسن حنفی معتقد بود که من 

یکی از فقهای امت اسالم هستم. فقه را هم به معنای فقهی که 
ما می شناسیم به کار نمی برد. فقیه از نظر او یعنی کنکاش گر و 
کاوشگری که فقط در پی جست وجوی پاسخ های امروزی به 
پرسش های امروز است. حنفی قائل به بهره گیری از سنت و در 
عین حال تجدید سنت است، یعنی به دنبال نوسازی فهم سنت 
و معتقد است که فهم سنتی سنت کارآمدی ندارد و باید فهمی 

نو از سنت داشته باشیم. 
حسن حنفی معتقد بود باید این بنای کهن را نوسازی کنیم و 

مجید مرادی
مدرس دانشگاه تهران و پژوهشگر مطالعات اسالمی 

 

مصاحبه

نواندیشی تحت تأثیر دکتر شریعتی
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می گفت که باید علوم عقلی و نقلی را بازسازی کنیم، به گونه ای 
که پاسخ پرسش های امروز ما را بدهد و باید در حوزه تفسیر 
قرآن و کالم و اصول فقه و عرفان و همه علوم اسالمی فهمی 
نو داشته باشیم. ایشان معتقد بود باید تحول جدیدی در الهیات 
ایجاد کنیم؛ یعنی الهیاتی که در قدیم خدامحور بود، امت محور 
باشد؛ البته نه به این معنا که خدا را به حاشیه ببریم. ایشان معتقد 
بود در یک دورانی بحث اثبات خدا مورد اهتمام متکلمان ما بود. 
متکلمان ما تالش و بذل جهد کردند و توانستند بر الحاد غلبه و 

وجود خدا را اثبات کنند. 
االن وجود خدا پذیرفته شده است و چندان محل تردید نیست و 
تردیدها و شبهاتی که درباره مبدأ هستی وجود داشت و موجب 
شد الهیات ما بر مبنا و محور اثبات وجود خدا شکل بگیرد، امروز 
دیگر اولویت ندارند. بنابراین آن شبهات وجود ندارد و تقریبًا 
زائل شده و باور به وجود خدا بر کل عالم سایه انداخته است. از 
این رو آنچه در خطر است ملت ها هستند و باید به داد ملت ها 

و انسان رسید.
به باور او باید تحولی جدی در سنت به نفع انسان ایجاد کنیم. 
االن وقت پرداختن به مسائل انسان ها و ملت هاست. به همین 
سبب ایشان در کارهای خودش چند جبهه باز می کند. در یک 
جبهه می گوید باید تکلیفمان را نسبت به سنت روشن کنیم. جبهه 
دیگر این است که موضعمان را نسبت به غرب مشخص کنیم. 
باید بر اساس این دو آینده خودمان را ترسیم و حال و  بعد 

آینده مان را صورتبندی کنیم، این کلیتی از کارهای حنفی است.
و  پرداختند  قرآن  موضوع  به  ایشان  پروژه،  این  ادامه  در 
نیز یکسری نظریات جدید و  خوانشی را از وحی ارائه و 
حساسیت برانگیز را ارائه کردند. مواجهه و خوانش حنفی از 

قرآن چه بنیان ها و نتایجی داشت؟
ببینید حنفی معتقد است که باید از وحی به تاریخ منتقل شویم؛ 
یعنی همانطور که باید از خداشناسی به جامعه شناسی منتقل شویم، 
باید از وحی هم به تاریخ منتقل شویم و در پی حضور انسان 
باشیم و الهیاتی بپروریم که در آن انسان محور باشد. مثاًل توحید 
یا عدل صفات الهی هستند ولی ایشان می خواست همین ها را در 
بُعد اجتماعی و نیز توحید را در توحید اجتماعی و عدل را هم در 
بُعد اجتماعی بازسازی کند. در حقیقت این کار نظیرسازی است. 
گویی ما قباًل این صفات را فقط به خداوند نسبت می دادیم ولی 

االن باید آنها را در حوزه اجتماع بیاوریم و بازسازی کنیم. 
یک  قالب  در  و  بیاوریم  اجتماعی  حوزه  در  را  توحید  باید 
همبستگی اجتماعی و وحدت راه و وحدت باور امتداد دهیم. 
البته منظور حنفی انکار توحید و عدل الهی نیست. ایشان می گوید 
باید اینها را در جامعه بیاوریم و تجسد بدهیم. آن وقت عدالتی که 

جزء صفات خداوند بود، به جامعه بشری منتقل می شود. 
نتیجه آن همین عدالت اجتماعی است که از آن سخن گفته 
می شود و برخی متفکران اسالمی درباره آن کتاب نوشتند. مثاًل 

سیدقطب همین ایده را پروراند و در این زمینه کتاب نوشت. 
کتاب او یکی از نخستین تالش ها در کشاندن الهیات از آسمان به 

زمین و بازسازی اصل الهیاتی به نام عدل در حوزه اجتماع بود.
به همین منوال حنفی معتقد است که امامت یکی از اضالع انتقال 
از وحی به تاریخ است و با اینکه سنی است ولی در مورد امامت 
باور دارد که امامت یکی از اصول دین است. تعبیری که حنفی 
در زمینه امامت دارد شبیه تعبیر دکتر شریعتی دارد، یعنی امامت و 
رهبری را الزمه جامعه اسالمی می داند و نشان می دهد که امامت 

برای امت ضرورت است. 
این رویکرد حسن حنفی است. بعضی تالش کردند ایشان را 
منکر ضروریات کالمی معرفی کنند ولی خودش به چنین چیزی 
معتقد نبود. او به دنبال این بود که باورهای کالمی در عرصه 

اجتماعی عینیت پیدا کند. 
به تعبیر دیگر معتقد بود این باور تا زمانی که مابه ازای خارجی 
و  بود  که  است  تصوراتی  و  اعتقادات  یکسری  باشد،  نداشته 
نبودش چندان تفاوتی ندارد. فرق کسی که معتقد به عدل الهی 
است و کسی که معتقد به عدل الهی نیست این است که این فرد 
خودش عدالت را در حوزه اجتماع اجرا می کند و در مرحله 
عمل هم به این عدالت معتقد است. عدل یک باور نظری صرف 
نیست، بلکه یک عمل و کنش است. این نظریه باید به مرحله 

تطبیق و عینیت برسد و در آن قالب هم ترجمه شود.
شما از بازخوانی دین و سنت صحبت کردید. شاید سؤالی 
که به ذهن مخاطب برسد این باشد که برخی از بازخوانی 
صحبت می کنند ولی منظورشان این است که یکسری مفاهیم 
و پیش فرض ها را از دنیای مدرن بگیریم و به دین تحمیل 
کنیم و یک خوانش تمدنی و جدید را از دین ارائه دهیم. آیا 
رویکرد حسن حنفی هم به این صورت بود؟ آیا اصالت ها و 

بنیان ها در این خوانش و بازخوانی حفظ می شد یا خیر؟
لطفا درباره سوالتان توضیح بیشتری بدهید.

ایشان در خصوص مسئله وحی یا نزول وحی دیدگاه های 
متفاوتی را بیان می کنند که با خوانش رسمی و سنتی از وحی 
مغایرت دارد. وقتی ایشان به بازخوانی دین می پردازد، دین را 
کامال از سنت منفک می کند و قرائت مدرنی را از مفاهیم دینی 
ارائه می دهد که با ریشه ها و اصالت هایش بیگانه است یا خیر؟
در موضوع وحی ما یک نظریه داریم که اقبال الهوری به آن 
معتقد بود و اقبال بر شریعتی و حسن حنفی تأثیر گذاشت. اقبال 
معتقد بود که ختم نبوت به این معناست که انسان به مرحله ای 
از ارتقا و تکامل رسیده است که دیگر نیازی به شریعت جدید 
نیست، یعنی عقل انسان کمال یافته. یک زمان رساندن پیام الهی 
از طریق وحی برای تکامل بشر ضرورت داشت ولی زمانی که 
دیگر تکامل بشر نیازی به این نداشت که دوباره وحی تجدید 
شود، پرونده وحی و نبوت بسته و متوقف شد. بنابراین نبوت در 
مرز خاتم االنبیا متوقف شده است و بعد از ایشان پیامبری نیست. 
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این آقایان معتقدند که توقف وحی ناشی از این بود که هدفی که 
وحی تعقیب می کرد محقق شد و نیازی به وحی جدید نیست. 
تعابیر مختلفی هست و نظر حنفی هم در همین دایره می گنجد. 
حاال برخی می خواهند همه را یک دست کنند و همه فهم سنتی 
داشته باشند. از کجا معلوم فهم سنتی درست باشد؟ از کجا معلوم 

نتوان فهم جدیدی را ارائه داد؟
تالش اساسی این افراد در ترجمه وحی در قالب واقعیت است. 
شریعتی، حنفی و اقبال درصدد بودند که این مبادی و بنیان ها و 
باورهای اسالمی تجسم و تجسد و عینیت پیدا کند. این کلیت 
کاری است که اینها دنبالش بودند. اینکه کسانی نظر دیگری دارند 
باید بحث شود تا معلوم شود به کجای کار ایراد می گیرند. تاریخ 
کالم ما، تاریخ فقه ما و تاریخ علوم اسالمی ما تاریخ تکثر و تعدد 
آراست. اینکه کسی را متهم و از دایره ایمان و اسالم خارج کنیم 

هنر نیست.
 به نظر شما پروژه فکری  ای که حسن حنفی دنبال کرد به 

انجام رسید یا خیر؟
تقریبا تمام کارهایش را انجام داده است. ایشان در سنت ما به دنبال 
عواملی بود که بتواند ما را به مدرنیته برساند و از تجربه عقالنیت 

معتزله بهره گرفت. حنفی از یک سو روشنفکر بود و 
از سوی دیگر در دانشگاه های غربی و مکاتب 

اندیشه های غربی تلمذ کرده بود. خب ایشان 
در فرانسه تحصیل کرد و متاثر از نحله های 
غربی بود. همچنین انگیزه های چپ داشت 
و خودش را چپ می دانست و می گفت که 
اسالم اصیل، اسالم چپ است. هم رویکرد 

آزادی خواهانه  و  شبه سوسیالیستی  و  چپ 
داشت و هم عقل محور بود. اینها کلیدواژه های 

رهایی  دنبال  به  هم  است.  حنفی  حسن  اندیشه 
توده ها و هم به دنبال رهایی از اسطوره ها و افسانه ها و 

خرافات بود.
دنبال  در سنت  دیدم.  گزینش گر  انسانی  را  من حسن حنفی 
گزینش عناصری بود که می تواند ما را یک گام جلوتر ببرد و 
برای همین به دنبال نوسازی علوم اسالم بود. مثاًل در تجربه 
معتزله به دنبال عقل محوری و عقل باوری بود. غرب همین راه 
را رفت و به مدرنیته رسید. ما هم همین را داشتیم. ما ابن رشد 
را داریم و معتزله را داریم که عقل باورند و به عقالنیت و آزادی 

اراده انسان معتقدند.
حنفی معتقد است حتی مناسک و شعائر اسالمی، مثال نمازهای 
پنج گانه ای که داریم زندگی انسان را منظم می کند و به انسان نظم 
می بخشد. همین نظم یکی از ارکان تمدن غرب و مدرنیته است. 
ایشان دنبال عناصری می گردد که می تواند ما را مدرن کند و یک 
تجدد و مدرنیته اسالمی را رقم بزند، این کلیت کار ایشان است. 
حنفی می خواست از آسمان به زمین، از عقیده به واقعیت و از 

وحی به تاریخ برسیم. اینها را برای این برجسته می کند که ما از 
این شکل فعلی و باور سنتی خارج شویم و تجدد پیدا کنیم. 

مثال در بحث تصوف می گوید باید از فنا به سوی بقا کوچ کنیم. 
او معتقد است در تصوف سنتی، ارزش های منفی و مثبت نهفته 
و نیز ارزش منفی آن فنا و فناباوری است ولی ما باید از این فنا 
به بقا برسیم. رسیدن به بقا خارج از دایره تصوف نیست و یک 
نوع تمثل به خداوند است. درست است هدف تصوف فنای 
ذات انسان در ذات الهی و یگانه شدن با خداست، ولی انسان 
قدرت بقا در ذات باقی الهی را هم دارد و می توانیم از بُعد ایجابی 
به انسان نگاه کنیم و به جای رویکرد سلبی، رویکردی ایجابی 
داشته باشیم؛ یعنی گذر از فنا به بقا. می بینید که اینجا هم حضور 
انسان برجسته است. حنفی می خواهد تصوف را هم بازسازی 

کند، کلیت کار حسن حنفی این است.
 اشاره کردید که ایشان در بحث امامت تحت تأثیر اندیشه 
شریعتی بود. درباره تأثیرپذیری ایشان از دکتر شریعتی توضیح 

دهید.
ایشان تحت تأثیر دکتر شریعتی و اقبال بود و در دانشگاه سوربن 
همکار دکتر شریعتی بود. من در بیروت یا قاهره ایشان را 
می دیدم. غیور و شریف و فیلسوف غیرتمند و 
پرشوری بود. درد انسان و عدالت داشت. 
از  مسلمان  انسان  که  داشت  را  این  درد 
شود.  منتقل  تاریخ  متن  به  تاریخ  حاشیه 
معتقد بود فهم سنتی ما را در حاشیه نگه 
می دارد و باید به متن تاریخ وارد شویم. 
اقبال  بزرگداشت  برای شرکت در  ایشان 
خوبی  سخنرانی  و  بود  آمده  بیروت  به 
کرد. بعد از کنفرانس، من با رئیس انستیتو 
با هم  دکتر حنفی  و  آلمان  مطالعات شرقی 
بودیم. ایشان از حنفی پرسید بعد از اقبال چه کسی 
را پیشنهاد می کنید تا برایش بزرگداشت برگزار کنیم؟ حنفی دکتر 
شریعتی را پیشنهاد کرد. ایشان تا آخر عمر شیفته اندیشه شریعتی 
و معتقد بود که بعد از اقبال همچنان به شریعتی نیازمندیم و 

شریعتی مستحق پرداختن است.
ایام تحصیل مدتی دیدم آقای شریعتی به  ایشان می گفت در 
کالس نمی آید. وقتی او را دیدم پرسیدم چرا به کالس تاریخ 
نمی آیی؟ گفت در کالس، تاریخ می خوانند ولی در خیابان تاریخ 
می سازند. من با کسانی بودم که تاریخ می سازند. آن زمان جنبش 
الجزایر در پاریس به راه افتاده بود و مردم در دفاع از انقالب 
الجزایر راهپیمایی می کردند. شریعتی هم ترجیح می داد که در 
راهپیمایی ها شرکت کند و در خیابان تاریخ بسازد. این اجمالی از 

اندیشه و حیات حسن حنفی بود.
منبع متن: مصاحبه خبرگزاری ایکنا با مجید مرادی، 16 آبان 

.1400

و  تحصیل کرد  فرانسه  در  ایشان 
متاثر از نحله های غربی بود. همچنین 
را  و خودش  انگیزه های چپ داشت 
چپ می دانست و می گفت که اسالم 

اصیل، اسالم چپ است. 
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 سیدهادی طباطبایی 
 | فارغ التحصیل ارشد فلسفه اسالمی دانشگاه عالمه طباطبایی

مصاحبه

زوایای اندیشه های قرآنی حسن حنفی

مارکس و فوئرباخ طرح کرده بودند. حنفی در کتاب »دراسات 
فلسفیه« هم بحث مفصلی را در خصوص »از خودبیگانگی دینی 
از نظر فوئرباخ« مطرح کرد. این نشان می داد که از این متفکران 
تأثیر پذیرفته بود یا در ایده های پدیدارشناسانه ای که حنفی مطرح 
می کرد از هوسرل بسیار اثر پذیرفته بود. عالوه بر اینها می توان 
از متفکرانی مانند پل ریکور، ژان گیتون و مارتین هایدگر هم نام 
برد که حنفی از آرای آنها مدد گرفته و طرح اندیشه  خود را پیش 

برده بود.
»نومعتزله«  جریان  ذیل  را  حنفی  حسن  باید  دوم،  بخش  در 
تعریف کرد. همانگونه که واقفید در جهان اسالم در پاسخ به 
علت عقب ماندگی مسلمانان سه نحوه مواجهه صورت گرفت. 
برخی گفتند که باید از تعالیم اسالمی گذر کنیم و دست به دامان 
دستاوردهای مدرن شویم. گروهی دیگر مدعی شدند که باید به 
آموزه های اصیل اسالمی بازگردیم و جریان سلفیه را راه انداختند. 
گروه سوم به نوسازی و بازخوانی آموزه های دینی توجه کردند. 
آنها کوشیدند تا تفسیری نو از اسالم ارائه دهند که با مقتضیات 
زمانه سازگاری داشته باشد. آنها توجه به عقل را محور فعالیت 
خود قرار دادند و گفتند که تعالیم دینی را باید با این معیار فهم  پذیر 

خاستگاه اندیشه و عقبه فکری حسن حنفی چه بود؟ او به 
کدام جریان فکری تعلق داشت؟

بگذارید این پرسش را به دو بخش تقسیم کنم. اوالً حنفی از 
چه افرادی اثر پذیرفته بود و در ثانی او تحت چه نظام فکری ای 
می اندیشید. در خصوص بخش نخست باید گفت که رد پای 
برخی متفکران را در اندیشه حنفی شاهدیم. برخی را خود حنفی 
هم صریحاً اعالم کرده و درباره آنها مطالبی را نگاشته است. به 
عنوان نمونه، آرای باروخ اسپینوزا بر اندیشه حنفی اثر گذاشت. 

حنفی هم به آن اذعان می کرد. 
حتی رساله ای از اسپینوزا را به عربی ترجمه کرد و مقدمه ای 
مفصل بر آن نوشت. وی بارها از اسپینوزا در سخنان خود نقل 
می کرد. از زبان او می گفت: »فلسفه  مدرن آمده است تا به نقد 
تاریخی کتب مقدس بپردازد«. این سخن اسپینوزا در نظر حنفی 
برجسته بود. گویی برنامه  فکری خود را در همین سخن اسپینوزا 

دنبال می کرد.
عالوه بر این، او ایده هایی را طرح کرد که نَسب به برخی متفکران 
می برد. به عنوان نمونه وی از »از خودبیگانگی« سخن می گفت. 
این تعبیر را خصوصاً درباره جوامع اسالمی به کار می برد. مبنایی 
که او در این خصوص بیان می کرد، نزدیک بود به آنچه هگل و 
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کرد. می گفتند مسئول عقب ماندگی مسلمانان اسالم نیست، بلکه 
تفسیرهای ناصحیحی از اسالم است.

این جریان هم در شبه قاره هند دنبال شد، هم در جهان عرب و 
هم در ایران. در شبه قاره می توان ولی اهلل دهلوی را از قائلین به این 
نحوه از اندیشه ورزی دانست. فضل الرحمان ملِک هم از سرآمدان 
این اندیشه در شبه قاره بود، اما در جهان عرب این اندیشه با 
قّوت بیشتری دنبال شد. محمد عبده از شاگردان سیدجمال الدین 

اسدآبادی به این سبک فکری تعلق داشت.
بعد از او احمد امین به غنای نومعتزله اقدام ورزید و حتی مدعی 
بود که اگر مسلمانان تا امروز طبق آموزه های نومعتزله عمل 
می کردند، جوامع اسالمی همپای جوامع اروپایی پیش می رفت و 
تا به این اندازه به روشفکری خود ایمان داشتند. پس از این طه 
حسین، امین الخولی، محمد احمد خلف اهلل هم آمدند و بر غنای 
این اندیشه افزودند. در نسل معاصر این جریان فکری می توان از 
چهار متفکر برجسته نام برد؛ محمد عابدالجابری، محمد ارکون، 

نصر حامد ابوزید و حسن حنفی. 
سه متفکر نخست را در سال 2010 از دست دادیم و حسن 
حنفی هم اخیراً دیده از جهان فروبست. حنفی صراحتاً از این 
مکتب فکری سخن می گفت. او تفکر نومعتزلی را ضرورت 
دوره معاصر می دانست. البته اندیشه نومعتزله در ایران هم پیگیری 
شد. برخی متفکران ایرانی از جمله محمد مجتهد شبستری و 
عبدالکریم سروش را می توان ذیل این جریان فکری تعریف کرد.

جریان نومعتزله در مواجهه با قرآن چه شیوه ای را برگزید؟
در ایده های آنها شاهد چندین مبنای فکری هستیم. البته این مبانی 
به مرور تحوالتی داشته است، اما نوک پیکان این حرکت به 
سمت انسانی و بشری دیدن قرآن است. قرآن را صرفاً به عنوان 
متنی مقدس نمی بینند. می گویند که این قرآن باید برای زندگی 
امروز هم به کار بیاید. از این رو فی المثل بحث از تأثیرپذیری 
قرآن از فرهنگ عصر نزول را مطرح می کنند. معتقدند که وحی 
در بستر تاریخی و اجتماعی خاصی شکل گرفته است. فرهنگی 
در جامعه  صدر اسالم حاکم بوده و قرآن هم بر اساس آن فرهنگ 
عرضه شده است. برخالف اینکه برخی تصور می کنند که این 
رویکرد به قومی و قبیله ای شدن قرآن می انجامد، اما نومعتزلیان 

دقیقاً خالف این دیدگاه را دارند. 
می گویند که این نحوه نگرش به قرآن است که می تواند برای 
امروز بشر راهگشا باشد. این نگاه با جهان شمول بودن آموزه های 
قرآنی منافاتی ندارد. بر این اساس می گویند که هدف قرآن و 
پیامِ حقیقی آن را باید در نظر گرفت؛ سپس به مواجهه با آیات 
رفت. به این شیوه می توان با انطباق احکام بر زمانه  صدر اسالم، 
هدف قرآن را بهتر شناخت. اگر آن احکام، هدف های قرآنی را 
در زمانه ای برآورده می کرد، اما ممکن است در زمانه  دیگری آن 
هدف ها برآورده نشود. ممکن است حتی آن ابزارها در تعارض 

با اهداف قرآنی باشد.

بر این مبنا، نومعتزلیان به تاریخ مندی برخی از احکام اسالمی 
حکم می کنند. معتقدند که بعضی احکامی که در قرآن آمده، 
مختص جامعه  نخستین بود. به عنوان نمونه در خصوص برخی 
مجازات ها که در متن دینی بیان شده است این مباحث را پیش 
می کشند و به نقد رویکردهای سنتی می پردازند. آنها بر این مهم 
تأکید می کنند که باید روح پیام قرآنی درک شود. تمام توجه 
نومعتزلیان بر این است که اگر هدف و روح پیام قرآن دریافت 

شود، می توان آن را برای امروز بشر هم درس آموز دانست.
حسن حنفی در این میان چه جایگاهی دارد؟ اساس اندیشه  

او چه بود و پروژه ی فکری اش را چگونه باید تفسیر کرد؟
حنفی از برجستگان اندیشه  نومعتزلی در دوره معاصر بود و 
می گفت که یگانه وارث حقیقی این جریان من هستم. شاید پس 
از سه متفکری که در سال 2010 درگذشتند، این سخن حنفی 
در جهان عرب پربیراه نبود. اساس اندیشه  او این بود که »انسان« 
ذیل نظام الهیاتی مورد غفلت قرار گرفته است. معتقد بود که 
در سنت های دینی تمام توجه به خدا و امور الهیاتی است و 
انسان ها در نظام های الهیاتی و تحت لوای قدرت خداوند محو و 
نابود می شوند. او از تعبیر »احساسات خداساز« استفاده می کرد. 
می گفت که این احساسات وضعیتی است که انسان تمام آزادی 
و اختیار خود را سرکوب می کند تا فعل الهی را به اثبات برساند 
و اینگونه احساسات به از خودبیگانگی درونی می انجامد. حنفی 
معتقد بود که باید به انسان بها داد و نظام الهیاتی را بازتعریف کرد؛ 

نظامی که انسان در آن محوریت بیابد.
حنفی می گفت که کار دفاع از دین همیشه به یک نحو نیست. 
زمانی از بهشت و دوزخ و مالئکه و اجنّه سخن گفته می شد، 
اما این امور دغدغه  بشر امروز نیست. عالمان دینی نباید وقت 
خود را صرف اثبات این مفاهیم کنند یا مقوله  شرک و قائل شدن 
به خدایان متعدد امروز کمتر مسئله و دغدغه است. بشر امروز 
غالباً از خدای واحد سخن می گوید. این مسائل نباید به محور 
سخنان ما درباره دین بدل شود. در مقابل، او معتقد بود که امروز 
مفاهیمی انسانی از قبیل حقوق، آزادی و دموکراسی باید دغدغه  

دینداران باشد. 
می گفت که دین اسالم از غنای ذاتی برخوردار است و می تواند 
در مواجهه با این مقوالت سربلند بیرون بیاید. بارها در سخنان 
خود تأکید می کرد که اّمت اسالمی به دلیل نادیده گرفتن اقتضائات 
جدید، پژمرده و گاه سرخورده و ماتم زده شده است. حنفی معتقد 
بود که تفسیری از وحی و سنت به دست داده شده که کمتر به 
کار یک مسلمان در جهان امروز می آید. به نحوی که گاه مسلمان 

خود را بیگانه از دین و تعالیم آن تصور می کند.
بر این اساس، مواجهه او با قرآن چگونه بود؟

مواجهه حنفی با قرآن ناشی از رویکردی است که پیش از وی 
نومعتزلیان برگزیده بودند. البته حنفی به تکمیل آن هم اقدام کرد. 
در میان جریان نومعتزله، جریان »تفسیر بیانی قرآن« شکل گرفت. 
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این جریان را به نام مکتب ادبی در تفسیر هم می شناسند. این 
جریان تفسیری را برخی به محمد عبده منتسب می کنند. این 
گرایش فکری معتقد است که الفاظ و عبارات قرآن صرفاً بر 
اساس فهم مردم در هنگامه  نزول بیان شد؛ یعنی تنها مالک این 
بود که مردم عربستان آن زمان از این مفاهیم چه درک و برداشتی 

داشتند. 
سپس برای القای معنا از همان الفاظ مدد گرفته شده است. بر 
این اساس، ممکن است بسیاری از داستان های قرآنی واقعیت 
داستان ها  آن  با  زمان  آن  مردم  فهم  اما  باشد،  نداشته  خارجی 
مأنوس بود و معنای کالم را درمی یافتند. این نحوه نگرش در 
آرای امین الخولی برجسته شد. حسن حنفی هم همین سبک 
فکری را می پسندید. او معتقد بود که داده های تاریخی قرآن لزومًا 
مبتنی بر واقعیت خارجی نبوده است. اساس هدف قرآن از ذکر 
آن داستان ها بیان واقعیت نبود، بلکه می خواست درس اخالق 

بدهد نه اینکه واقعه ای تاریخی را نقل کند.
 حسن حنفی برای بیان ایده  های خود بویژه در حوزه قرآن، 

چه رویکردی را انتخاب کرد؟
مقوله   به  انسان محور،  نگاه  همان  با  حنفی 

وحی هم توجه می کرد. در این خصوص 
باید چند مؤلفه و مبنا را در اندیشه حنفی 
با  اینکه وی در مواجهه  اول  کنم.  عنوان 
القای  وحی  که  بود  معتقد  وحی،  پدیده  
معناست. یعنی ماهیت حقیقی وحی، صرفًا 
یک »معنا« و »پیام« است. اما لفظ می آید و 
بر روی آن قرار می گیرد تا فهم پذیر شود. 
او بر خالف رویکرد و گرایش غالب، معتقد 

بود که لفظ و تعابیر قرآنی برساخته  بشر است. 
می گفت که خداوند وحی را در معنا و لفظ، ارسال نکرده 

است، بلکه فقط معنی را به قلب پیامبر وارد کرده است. این پیامبر 
است که آن معانی را با لفظ خود بیان می کند.

دوم اینکه حنفی وحی را یک احساس می دانست. می گفت که 
وحی پدیده  احساسی ناب است. معتقد بود که انسان، معانی را در 
خود کشف می کند. فرد بر اساس اعمال احساسی خود از قبیل 
شک و یقین های خود، عقائدی که دارد، فکرهایی که می کند، 
پرسش هایی که در ذهن دارد، برخی احساس ها را تجربه می کند. 
این احساسات گاهی چنان متعالی می شود که رنگ وحی به خود 
می گیرد. از همین جا هم حنفی سخن دیگری می گفت و نتیجه ای 
می گرفت که شایسته  توجه است. او می گفت وقتی که وحی را 
پدید ه ای احساسی دانستیم، پس الجرم شناخت دقیق و علمی 
آن ممکن نیست. برای شناخت این وحی، می باید از راه همین 
احساس وارد شد. او تعبیر »شهود احساسی« را در این زمینه به 
کار می برد. می گفت اگر فردی به شهود احساسی برسد و هم 

اُفق با پیامبر گردد، می تواند به غایت کالم قرآن نیز دست بیابد.

سوم اینکه می گفت این احساس انسان ها اگر تعالی پیدا کند، 
می تواند در مرتبه  وحی قرار بگیرد. از همینجا بود که حنفی 
سخن  وحی«  »نزول  که  می گفت  می برد.  کار  به  را  تعبیری 
دقیقی نیست، بلکه باید از »صعود انسان« سخن گفت. معتقد 
بود این وحی نیست که نازل شده، بلکه این انسان است که 
صاعد شده است. این انسان است که به مرتبه ای می رسد که 
احساس های متعالی را به دست می آورد. به تعبیر دیگر، حنفی 
ورق را برگردانده بود. این مجادالتی که در خصوص نزول وحی 
درگرفته است را نقد می کرد. می گفت پیامبر)ص( به مرتبه ای 
رسید که مرتبه  وحی بود. آنجا مرتبه ای بود که الجرم معانی به 

قلب پیامبر)ص( ریزش می کرد.
چهارم اینکه حنفی بر این اساس می گفت انسان ها با پیش زمینه هایی 
که دارند، اگر احساسی متعالی به دست آورند، وحی آنها هم 
آمیخته با همان پیش زمینه ها است. پیش زمینه هایی که در زمان و 
مکان مشخصی شکل گرفته است. او در تفسیر وحی بر این دو 
مؤلفه  زمان و مکان تأکید داشت. در واقع نگاهی هرمنوتیکی را 
برجسته می کرد. می گفت که وحی یک محصول فرهنگی 
است. شرایط فرهنگی و اجتماعی عصر نزول کاماًل 
در آن ریزش کرده است. باید آنها را شناخت. 
به  کرد.  تفکیک  اصل وحی  از  را  آن  باید 
یک  هم  قرآن  که  می گفت  دیگر  تعبیر 
سند و متن تاریخی است. با این سند هم 
می باید مانند سایر متن ها مواجه شد. وی با 
مقدس انگاری قرآن موافقتی نداشت. معتقد 
تاریخی اند و در  بود که متون دینی، متونی 
شرایط ویژه ی اجتماعی شکل گرفته اند. حنفی 
سخنی داشت که بارها آن را بیان می  کرد. می گفت 
که سخنان مردم جرقه است و وحی آتش. با این سخن عنوان 
می کرد که وحی، کاماًل در یک شرایط ویژه بوجود آمده و می باید 
به لوازم این شرایط هم واقف بود و سپس می گفت که این متن 
می باید به گونه ای تفسیر شود که با واقعیات روزگار ما همخوانی 

داشته باشد.
پنجم اینکه حنفی بر مقوله  »خیال« در تفسیر وحی توجه می داد. 
به مانند معتزله بر خلق قرآن تأکید داشت. می گفت که کالم 
خداوند مخلوق است. این خلق چه در لوح محفوظ باشد و چه 
نزد جبرئیل و چه در کالم نبی. بعد این خلق را با خیال پیوند 
می داد. می گفت که این خلق، یک فرایندی از تخیل است. تخیلی 
برای هدایت و تربیت بشر. حنفی برای ملموس شدن سخنش، 
می گفت که این خیال مانند خیال یک هنرمند و خلق یک اثر 

هنری است. 
این مثال او شاید بی ارتباط با روحیاِت خود حنفی هم نبود. 
همانطور که می دانید او ویولن می نواخت. شاید در همین کارهای 

هنرمندانه به این نتایج فکری هم رسیده بود.

در نسل معاصر جریان روشنفکری 
عرب می توان از چهار متفکر برجسته 

محمد  عابدالجابری،  محمد  برد؛  نام 
حسن  و  ابوزید  حامد  نصر  ارکون، 

حنفی. 
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حنفی حتی سّر برخی تمایزها میان انبیاء را هم، در همین قوه  
خیال آنها می دانست. می گفت که پیامبران بر اساس همین قوه  
تخیل از یکدیگر متمایز می شوند. آنها که خیال شاد و بّشاشی 
دارند، دینی که عرضه می کنند هم همراه با شادی و سرور است. 
پیامبری که اندوهگین باشد هم، آیات غمگین را بیان می کند. 
تمایز میان برخی آیات هم در همین است. یعنی پیامبر زمانی که 
شاد بود، آیات امیدبخش را قرائت می کرد و هنگامی که غمی بر 
دلش بود، آیات هم رنگ ُحزن می گرفت. وی حتی فراتر از این 
رفته و عنوان می کرد پیامبری که خود را اسیر و مغلوب می دید، 
آیاتی هم احساس می کرد که پیام آور اسارت است و پیامبری 
که خود را آزاد و رها می یافت، آیاتی را بیان می کرد که نشان از 

آزادی انسان داشت.
ششم اینکه حنفی می گفت طبیعت، همان وحی است. چندان 
به دنبال امور غیبی نباید گشت. تعبیر او این بود که طبیعت 
وحی است و وحی طبیعت. در اینجا تحلیل هایی می کرد که 
دیدگاه های او را نزدیک به نگرش پانتئیسم )همه خدا انگاری( 
می توان تفسیر کرد. همان که اسپینوزا هم به آن تعلق خاطر 
داشت. حنفی می گفت هرچه انسان بر اساس طبیعت خود به آن 

گرایش دارد، همان وحی است. معتقد بود که وحی 
هم انسان را به سمت آنچه که طبیعتش حکم 

می کند فرا می خواند. در تعبیری می گفت که 
وحی و طبیعت یک شیء واحدند.

از  مجموعه ای  وحی  که  می گفت  حنفی 
این  است.  انسان  معمولی  موقعیت های 
مکانی  و هر  زمان  در هر  می تواند  وحی 

هم به وقوع پیوندد و مکرر تکرار شود. او 
معتقد بود که تفاوتی میان پدیده ی طبیعی و متن 

دینی وجود ندارد. حنفی با این ایده به این نتیجه هم 
رسیده بود که از آنجا که طبیعت استمرار دارد، وحی هم 

می باید استمرار داشته باشد. سپس با آن نگاه انسان محورانه  خود 
می گفت که ما پیامبرانی هستیم که از طبیعت وحی می گیریم.

هفتم اینکه حنفی معتقد بود وظیفه  وحی این نیست که مردم را 
به سمت خدا مایل کند. بلکه فقط یک وظیفه  تربیتی و اخالقی بر 
عهده دارد. مهم این است که مردم تربیت شوند. تزریق اعتقادات 
و اقامه  شعائر و ایجاد تشکل ها و مجامع دینی، هدف وحی نبوده 

است.
 برخی از این نظراتی که بیان شد، مبهم به نظر می آید و خیلی 

جای نقد و گفت وگو دارد.
بله، برخی از این انگاره ها قدری مبهم است. البته شایسته  نقد هم 
هست. تصور می کنم که حنفی بعضاً تعمدی در این کار داشت. 
او برخی از این مواضع را تعمداً واضح بیان نکرد، یعنی گذاشت 
تا در بوته ابهام باقی بماند. این دیدگاه ها در جامعه  دینی قطعًا 
با مخالفت هایی مواجه می شود. همانگونه که حنفی هم مورد 

نقدهای تندی قرار گرفت. سابق بر این در رویکرد محمد عبده 
هم می بینیم که این مالحظات را داشت. عبده حتی کتاب توحید 
او وارد شد، در  به  با فشارهایی که از جانب جامعه دینی  را 
چاپ های بعدی مورد حذف و اصالح قرار داد. این فشارها بعضًا 
سبب شده تا در بیان اندیشه خود قدری محتاطانه عمل کنند. 
حنفی زمانی هم به نصرحامد ابوزید سخنی گفته بود که نشان از 

همین روش او داشت. ابوزید شاگرد حنفی بود. 
حنفی در سخنی به او گفته بود که ابوزید در طرح سخنانش 
عجله کرده است و جامعه توان پذیرش این سخنان را ندارد. 
این سخن او نشان می دهد که حنفی پی ریزی هایی کرده بود اما 
از بیان برخی نتایج سخن خود ابا داشت یا با ابهام از آن سخن 
می گفت. گویی نصر حامد ابوزید نتایج بذرهایی را درو می کرد 

که حنفی کاشته بود.
فارغ از برخوردهای جامعه دینی، اما سخنان حنفی قاعدتاً مهم 

و قابل نقد است. شما نقدی به این آراء حسن حنفی دارید؟
غالب،  فکری  مبناهای  با  شاهدیم،  که  همانطور  حنفی  آراء 
اختالفاتی دارد. او برخی سخنان را طرح کرده که قابلیت نقد 
دارد یا حداقل نیاز به رفع ابهام دارد. شاید به راحتی هم 
بتوان برخی آیات قرآنی را در نقد ایده های او 
برجسته کرده و سخن حنفی را به نقد کشید 
یا اندیشه های او را منتسب به اومانیسم و 
مارکسیسم کرد و به نقد آن پرداخت اما به 
نظر می رسد که اینگونه سخنان را ابتدا باید 
به خوبی شنید و از همان ابتدا رگ گردن را 
برای به زیرکشیدن آن برجسته نکنیم. خود 
را محروم از این رویکردها ندانیم. به نظرم 
زمینه  این  در  علمیه خصوصاً  حوزه های 
نباید خود را مستغنی از آراء حنفی، ابوزید و 

ارکون و ... بدانند.
این متفکران، هم دستی در اندیشه های جدید داشته اند و هم با 
آموزه های دینی و قرآنی مأنوس بوده اند. دستاوردهای جدید 
فکری بشر را دیده اند. با این ابزارهای جدید، حال به سروقت 
قرآن آمده اند. نمی توان به این بهانه که برخی اشکاالت بر آراء 
نادیده گرفت. شاید  را  پروژه  فکری شان  آنها وارد است، کل 
برخی جرقه های خوبی هم در اندیشه های آنها زده شده باشد. 
می توان اجازه داد تا در خصوص آراء این متفکران، مقاالت و 
کتاب ها نوشته شود. حتی اگر نگاهی همدالنه با این آراء داشته 
باشند بگذاریم ابتدا سخنان بیان شود. نشنیدِن سخن دیگران هیچ 

ثمره ای به همراه ندارد و هیچ گرهی از امروز ما را باز نمی کند.
منبع متن: مصاحبه ایکنا با آقای طباطبایی در تاریخ 10 آبان 

.1400

 
بر  انسان  هرچه  می گفت  حنفی   
آن گرایش  به  خود  طبیعت  اساس 
دارد، همان وحی است. معتقد بود که 
وحی هم انسان را به سمت آنچه که 
طبیعتش حکم می کند فرا می خواند.
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بودند،  او  هواداران دیروز  اکثراً  امروز شریعتی که  منتقدان 
معتقدند اندیشه و تفکر شریعتی تاثیر و کارایی چندانی در 
جامعه امروز ندارد، در واقع آنها معتقدند اندیشه های شریعتی 
به تاریخ پیوسته است، عالوه بر این برخی مخالفان و منتقدان 
دیروز شریعتی، امروز به دنبال بازخوانی گزینشی اندیشه و 
آثار شریعتی هستند، به خصوص در موضوعات و مفاهیمی 
همچون انقالب، شهادت، امامت و دموکراسی؛ شما این دو 
نوع مواجهه با شریعتی را چگونه تحلیل می کنید و اصال چه 

انتقادهایی را متوجه شریعتی می دانید؟
و  برویم  کمی جلو  بدهید  اجازه  اندیشه شریعتی  نقد  درباره 
مشخصه ها و دغدغه های فکری شریعتی را بررسی کنیم، آن گاه 
به نقد او بپردازیم. عجالتاً درباره بخش نخست پرسش شما باید 
بگویم به قول مجنون: »اگر با من نبودش هیچ میلی/ چرا ظرف 
مرا بشکست لیلی«. اگر شریعتی به تاریخ پیوسته و میل و ارتباطی 
با امروز ما ندارد، چرا اینقدر بحث انگیز است؟ چرا منتقدان و 
مخالفان اینقدر او را نقد می کنند؟ چرا جماعاتی او را بازخوانی 

می کنند؟ شخص و اندیشه ای که به تاریخ پیوسته و هیچ نسبتی 
با امروز ما ندارد که نباید اینقدر در موردش بحث و حساسیت 

وجود داشته باشد. 
مسائل اجتماعی که تابع اراده من و شما نیستند. همین که مخالفان 
و منتقدان شریعتی در نقد و مخالفت و موافقت با او احساس 
ضرورت و مسئولیت می کنند، خود بیانگر آن است که افکار 
شریعتی به تاریخ نپیوسته و ظرفیت هایی برای طرح و پیام هایی 
پیام ها  و  ظرفیت ها  این  است  ممکن  البته  دارد.  امروز  برای 
همان هایی نباشد که مخالفان به نقد و مخالفت با آن می پردازند. 
شاید اساساً مخالفان و منتقدان خوانشی نادرست از شریعتی 
دارند. در این صورت شاید اگر ظرفیت های موجود در اندیشه 
شریعتی به درستی فهم شود، مشکل چندانی با آن نداشته باشند. 
شاید هم تحت تأثیر ارزیابی های منفی از تحوالت چهار دهه 
گذشته از موضع انفعالی شریعتی را نقد می کنیم. شاید برخی 
وجوه اندیشه او را که در زمان خود کارآمد و یا واقعاً قابل نقد 
است به همه اندیشه او تعمیم می دهیم؟ جلوتر که برویم احتماالً 

محسن آرمین 
 | سیاستمدار اصالح طلب و پژوهشگر دینی

مصاحبه

 گذار از شریعتی ایدئولوگ به
شریعتی انسان گرا
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پاسخ این پرسش ها روشن خواهد شد. نتیجه ای که می خواهم 
بگیرم این است؛ الزم است ابتدا یک بار از منظری منصفانه و به 
دور از حب و بغض و به طور جامع آثار او را مرور کنیم و ببینیم 
مسئله شریعتی چه بود و به آن مسئله چه پاسخ یا پاسخ هایی داده 

است و بعد به نقد آن پاسخ یا پاسخ ها بپردازیم.
قبال از اینکه وارد بحث شویم، به عنوان مقدمه بفرمائید آنچه 

شریعتی را شریعتی و از دیگران ممتاز کرد، چه بود؟
در تاریخ معاصر ایران انگشت شمارند متفکران و روشنفکرانی 
که توانسته باشند همچون شریعتی بر ذهن و اندیشه جامعه 
تأثیر عمیقی بر جای بگذارند. او تنها کسی نبود که در خارج از 
کشور تحصیل کرده بود. بسیاری پیش از او و همزمان با او در 
اروپا زیسته و کسب علم کرده اند و پس از بازگشت به میهن در 
محافل آکادمیک به تعلیم و تحقیق پرداخته اند که البته محترم اند و 
قدردانشان هستیم و از علم شان بهره می بریم، اما اوالً کمتر سراغ 
داریم بزرگانی که همچون شریعتی مسئله شناس باشند و مسئله 
جامعه و زمانه خود را به خوبی دریافته باشند و ثانیاً همچون او 
اندوخته علمی را با عمل اجتماعی درآمیخته باشند و این همه را 
با ایمانی راسخ در خدمت گشودن راهی تازه و طرحی ابتکاری 

نو، متناسب با فرهنگ و دین و اعتقاد ملت خویش 
و برای ایجاد تحول فکری و فرهنگی در جامعه 

خود به کار گرفته باشند.
اما مخالفان و منتقدان شریعتی به راهی که 
شریعتی گشود و طرحی که مطرح کرد 
انتقاد دارند و معتقدند او و همفکرانش 
آمیزه ای از تفکرات چپ مارکسیستی را 

در قالب اسالم عرضه کردند، نقد آنان به 
ایدئولوژیزه  را  دین  که  است  این  شریعتی 

کرد، در حالی که دین فربه تر از ایدئولوژی است. 
به عقیده آنان شریعتی با ایدئولوژیزه کردن دین و شعار 

بازگشت به خویشتن در ایران راه را برای رشد بنیادگرایی 
دینی و دشمنی ناآگاهانه با مدنیت جدید از جمله سرمایه داری 

و مدرنیته گشود. نظر شما در این زمینه چیست؟ 
در پاسخ به این نقدها اجماالً عرض می کنم که مخالفان همانند 
بسیاری از موافقان شریعتی در  تحلیل اندیشه او گزینشی عمل 
می کنند. همان گونه که برخی از موافقان او که گرایش سیاسی 
اندیشه  در  مؤلفه ای  و  عنصر  هر  دارند،  حاکم  نظام  مخالف 
شریعتی را که ممکن است مشابهتی با ارزش های رسمی نظام 
داشته باشد، مسکوت می گذارند، مخالفان نیز آگاهانه یا نا آگاهانه 
تمامی عناصر و المان های معطوف به آزادی و عناصر اومانیستی 
موجود در اندیشه شریعتی را مسکوت می گذارند و از او تصویر 
یک نظریه پرداز بنیادگرا ارائه می دهند و البته در این تحلیل و 
ارزیابی با روشنفکران سکوالر و لیبرال مخالف او همسو هستند.

نیت خوانی کار درستی نیست. 

فضای  نتیجه  شریعتی  نفی  و  طرد  است  این  من  باور 
ضدایدئولوژی و آرمان گریزی است که متأسفانه در واکنش به 
تجربه منفی چهار دهه گذشته در جامعه روشنفکری ما ایجاد 
شده است. آیا از خودمان پرسیده ایم ریشه این اتهام که پروژه 
شریعتی به ایدئولوژیزه کردن دین خالصه می شود و بازگشت 
به خویشتن او همان دعوت به بنیادگرایی و ضدیت با مظاهر 
مدرن است، کجاست؟ و چطور کسی که بیشترین نقد را به 
ایدئولوژی کرده و در برابر آن بیشترین تأکید را بر انسان گرایی 
داشته، مروج ایدئولوژی و بلکه پرچمدار دعوت به ایدئولوژی 
در تاریخ معاصر معرفی می شود!؟ چطور کسی که بیشترین نقد 
را به روحانیت داشته، به اصطالح مخالفان او پایه گذار حکومت 
آخوندی قلمداد می شود؟ چطور کسی که بیشترین نقد را به 

مارکسیسم داشته، مروج افکار مارکسیستی می شود؟
کافی است به مجموعه آثار او نظری بیندازید و فقط عناوین آن ها 
را مرور کنید تا دریابید که شریعتی در چه حوزه متنوعی قلم زده؛ 
سخن گفته و آیا دغدغه و مسئله و پروژه او ایدئولوژیزه کردن 
دین یا چپ گرایی مارکسیستی بوده است یا خیر؟ به آثار او از 
جمله ترجمه کتاب »در نقد و ادب« مرحوم محمد مندور، 
نیایش الکسیس کارل، زیباترین روح پرستنده، 
با مخاطب های آشنا، سلمان پاک، فاطمه 
فاطمه است، بازگشت به کدام خویشتن، 
حج، ما و اقبال و انسان اسالم و مکتب های 
که  آنان  آیا  بنگرید،   ... و  مغرب زمین 
شریعتی را پرچمدار تفکر ایدئولوژیک و 
آثار هم  این  به  می دانند  دینی  بنیادگرایی 
عنایت داشته اند و یا فقط امت و امامت او 

را دیده اند!؟
بنیادگرایی با هرچه که دستاورد فرهنگ غرب 
محسوب می شود، مخالف است. بنیادگرایی یعنی باور 
به خودبسندگی مطلق و بی نیازی مطلق از مدنیت جدید. به این 
سخنان شریعتی در مقدمه ترجمه نقد ادبی محمد مندور که در 
دهه سی نوشته شده و در نیمه دوم دهه چهل منتشر شده بنگرید 
و ببینید آیا میان بازگشت به خویشتن او و بنیادگرایی نسبتی 
مشاهده می شود؟ در آنجا که می گوید: »صاحب نظران ما در این 
نظرگاه نیز دو گروه متمایزاند: یا کسانی اند که به فنون و متون ادب 
پارسی کامال واقفند و به قولی »از قدماء معاصرین« به شمار می آیند 
که با همه پرمایگی و ارجمندی، از صدها اندیشه و آفرینشی 
که در ادب اروپائی مطرح است، بیگانه اند و از کشاکش ها و 
گرایش های بسیار حساس و مهمی که در مسائل کلی هنر و 
ادب و زیبایی شناسی و روان شناسی ادبی و غیره هست بی خبر، 
گذشته  تنگ  جوالنگاه  همان  در  اندیشه شان  کمیت  ناچار  و 
محدود است و منزلی تازه و راهی نو و سخنی بدیع ندارند و 
نمی توانند داشت. و یا در مقابل، ایرانیانی »هوشنگ هناوید« که 

 
دستاورد  که  هرچه  با  بنیادگرایی 
می شود،  محسوب  غرب  فرهنگ 
مخالف است. بنیادگرایی یعنی باور به 
خودبسندگی مطلق و بی نیازی مطلق از 

مدنیت جدید.
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یکسره از سرچشمه  ادب پارسی به دورند و بیگانه و هر چه دارند 
از اروپا دارند و در نتیجه، ترجمه فکر می کنند، ترجمه حرف 
می زنند، ترجمه تألیف می کنند! ترجمه قضاوت می کنند و اظهار 
نظر، ترجمه تجزیه و تحلیل می کنند و حتی ترجمه دین دارند و 
ترجمه بی دین! و خالصه حرف، حرف خودشان نیست و ناچار 
آنچه می گویند، درست یا نادرست، غالباً )به معنی حقیقی کلمه( 
»بیجا« است و گنگ و ناهماهنگ و بسیار کم اثر و در اینجا است 
که ارزش نویسندگان و هنرمندان و متفکران و دانشمندان »دو 
فرهنگه« کامال آشکار می گردد، در هر زمینه و نیز در زمینه مسائل 
ادبی و از جمله نقد و دکتر مندور از همین »دوفرهنگه«ها است 
که هم مایه  بومی و محلی دارد و هم بینش جهانی و نگاه امروزین 

و ما به چنین کسانی سخت نیازمندیم.
یک توضیح هم بدهم، این »هوشنگ هناوید« که دکتر شریعتی 
به عنوان یک شیفته غرب به او اشاره می کند یک شخصیت 
خیالی است که مرحوم فخرالدین شادمان او را ساخته تا نماد یک 
ایرانی غرب زده را معرفی کند، او البته شخصیت خیالی دیگری 
هم به عنوان یک سنت گرای متحجر ضد غرب به نام »شیخ 
وهب روفعی« نیز ساخته است. جالب این است که این هر دو 
اسم وارونه واژه های »دیوانه« و »یعفور=ابله« است. اشاره دکتر 
شریعتی به »هوشنگ هناوید« چنان که از متن پیداست نشان دهنده 
نوع رویکرد او در تعامل با فرهنگ و مدنیت غرب است، نه 
پذیرش مطلق و شیفته وار که نوعی انحالل طلبی و استحاله طلبی 
است و نه نفی مطلق و خصمانه که نوعی موضع خودبسندگی 

و بنیادگرایانه است.
یکی از نقدها به شریعتی همین است که او با مسایل فکری 
برخوردی احساسی داشته و در نتیجه موارد تناقض در آثار 

او یافت می شود؟
من البته وجود موارد تهافت و تناقض در آثار شریعتی را انکار 
نمی کنم. او از بیست سالگی تا چهل وچهار سالگی که دعوت 
حق را لبیک می گوید، به مدت 23 سال قلم زده و بیشترین 
آثارش در فاصله سال های 134۷ تا 1352 تولید شده است. این 
حجم از مقاله و سخنرانی در فرصت اندک شش ساله، آن هم 
در روزگار سیاه استبداد و شرایطی پر دلهره و خفقان آلود، اگر 
حاوی تهافت و تناقض نباشد، باید تعجب کرد. به همین سبب 
نقد شریعتی را ضروری می دانم، اما به گمان من این تناقض ها 
به هیچ وجه در حدی نیست که گوهر و حقیقت اندیشه او را 

تحت الشعاع قرار دهد، به گونه ای که قابل تشخیص نباشد.
شریعتی احساسی نبود، جنبه های عقالنی در اندیشه شریعتی 
مانند هر متفکر دیگری برجسته بود. تفاوت شریعتی با متفکران 
آکادمیک این بود که او در پی تحول بود. مقصود او صرفاً ارائه 
او نمی خواست  نبود،  نظریاتی علمی در محیط های آکادمیک 
رزومه خود را با نوشتن مقاالت علمی در آی اس آی پر کند. او 
سودای تحول در جامعه داشت؛ شرط تحول و تغییر نیز ایجاد 

انگیزش و اشتیاق است. از نظر او، روشنفکر آگاه و مسئول اساسًا 
پیامبران  این همان کاری است که  ندارد و  این  وظیفه ای جز 
می کردند. در این زمینه به قرآن بنگرید؛ تصاویری که قرآن از 
بهشت و نعمت های جاویدان آن، نزول برکات از آسمان و زمین 
در صورت ایمان،  برخورداری از حیات طیبه، زنده بودن شهیدان 
نزد خداوند و یاری و همراهی فرشتگان و ... ترسیم می کند، تا 
چه اندازه شوق انگیز و متقاباًل تصاویری که از دوزخ و دوزخیان 
ترسیم می کند تا چه اندازه رماننده و گریزاننده است. این آیات 
برای تشویق و ترغیب مؤمنان به جانبازی و بی اعتنایی به حیات 
دنیا و نفروختن آخرت به دنیا و ... تا چه اندازه تعیین کننده بوده 
و هست. در عین حال ما از این آیات نتیجه نمی گیریم که قرآن 
با مسایل مواجهه ای احساسی دارد، بلکه بر این حقیقت تأکید 
می ورزیم که پیامبر اگر به زبان فیلسوفی مثال ابوعلی سینا یا 
مالصدرا حرف می زد، نه می توانست جان  و روح مخاطبان را 

دگرگون کند و نه می توانست در جامعه خود تحولی بیافریند.
به بحث ایدئولوژی بازگردیم. درست است که می توان در 
آیا شما  اما  کرد،  مشاهده  را  متنوعی  مسایل  آثار شریعتی 
و  خویشتن  به  بازگشت  شریعتی  پروژه  که  می کنید  انکار 
ایدئولوژیک کردن دین بود؟ و اکنون به گفته منتقدان چون 
دوران ایدئولوژی به سر آمده، زمانه شریعتی نیز به پایان رسیده 

است؟
امروز مسئله  تا  بیداری  آغاز دوره  از  یعنی  اخیر  طی دو قرن 
کانونی همه متفکران و روشنفکران دینی، کالن مسئله تضاد سنت 
و مدرنیته بوده است. از جمال الدین اسدآبادی تا شیخ محمد 
عبده تا اقبال و تا نائینی و تا طالقانی و مطهری و بازرگان و 
شریعتی و تا متفکران جدید نظیر حامد ابوزید و عابدالجابری و 
حسن حنفی و ... همه کوشیده اند به این کالن مسئله، پاسخ  در 
خور بدهند. بازگشت به خویشتن یک پاسخ کالن به مسئله کالن 
سنت و مدرنیته است. با اطمینان می توان گفت کلیه متفکران 
مسلمان به ویژه این ها که نام بردم همگی در پارادایم بازگشت به 
خویشتن اندیشیده اند و کوشیده اند در ذیل این کالن پاسخ، طرح 
و ایده ای برای برون رفت از دوگانه سنت و مدرنیته ارائه دهند. 
از سید جمال الدین اسدآبادی که به وحدت مسلمانان ذیل قرآن 
در برابر غرب می خواند تا اقبال که می سرود: »هر که از بند خدی 
وارست، مرد/ هر که با بیگانگان پیوست مرد/ ای ز افسون فرنگی 
بی خبر/ فتنه ها در آستین او نگر / از فریب او اگر خواهی امان/ 
اشترانش را ز حوض خود بران / منکر حق نزد مال کافر است/ 
منکر خود نزد من کافرتر است«. تا عابد الجابری که به نقد عقل 
عربی پرداخته و راه برون رفت از تضاد سنت و مدرنیته را در 
افکار ابن رشد جستجو می کند، همه به بازگشت به خویشتن در 

برابر هجوم مدرنیته غربی و اروپایی فرا خوانده اند.
اساساُ چنان که می دانیم شعار بازگشت به خویشتن متعلق به اقبال 
است و شریعتی و دیگران این شعار را از او گرفته اند، اما هریک 
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بازگشت به خویشتنی متفاوت داشته اند. بازگشت به خویشتن 
به  بازگشت  از  رادیکال تر  خیلی  من  گمان  به  الهوری،  اقبال 
خویشتن شریعتی است. لذا باید میان کالن پاسخ بازگشت به 
خویشتن و طرح هایی که هریک از متفکران ذیل عنوان بازگشت 
به خویشتن در ذیل این پاسخ کالن داده اند، تفاوت قایل شد. این 
متفکران هریک طرحی برای تحقق این پاسخ کالن ارائه کرده اند. 
شریعتی هم طرحی ارائه کرد. بنابراین به گمان من اصل شعار 
بازگشت به خویشتن در جوامع شرقی از جمله جوامع مسلمان 
واکنشی معقول، ضروری و یک اقتضا یا تقدیر تاریخی است و 

این عقالنیت و ضرورت و اقتضا همچنان پابرجاست.
شریعتی نه در دهه پنجاه، بلکه در دهه سی و در مقدمه ترجمه 
نقد ادبی مرحوم محمد مندور در تبیین و توجیه جامعه شناسانه 
و تاریخی شعار بازگشت به خویشتن می گوید: »این گریز از نو، 
هراس از خارجی تا خوردن در خود و وحشت از نمایان شدن 
و شناخته شدن، طرح شدن و پناه بردن به پنهانی ترین زوایای 
خویش: خانه، ضمیر، سنت های کهن، عکس العمل منطقی و 
طبیعی جامعه ای است که همواره خود را مورد هجوم دشمن، 
خطر غارت و جنایت احساس می کرده است و می کند. با این 
وجود به دنبال پیدا کردن راه حل است: »در این بازگشت به 
خویش من می خواهم بگویم، انسانم و در تاریخ نشان هم داده ام 

که انسانم و خلق کننده فرهنگ ام. 
آنچه من می گویم بازگشت به یک نوع ناسیونالیسم بومی و 
بازگشت به حصارهای تنگ نظرانه سنت پرستی نیست، بازگشت 
به جمود قومی و قبیله ای نیست به حصارهای بومی و کالسیک 
نمی خواهیم برگردیم«. معنای سخن شریعتی این است که شعار 
باز گشت به خویشتن را با شعار نمی توان نفی کرد. جستجوی از 
خویشتن خویش و پناه بردن به آن در شرایطی که فرد یا جامعه 
با بحران و تهدید بیرونی مواجه می شود یک واکنش طبیعی، 
اجتماعی و تاریخی است و اساساً تابع اراده من و شما نیست. اگر 
بحثی هست نه در اصل این شعار و رویکرد، بلکه در این است 

که در برابر این تهدید باید به کدام خویشتن بازگشت.
ایدئولوژیزه کردن دین که البته می توان بدان نقد هم داشت، اوالً 
بخشی از پروژه بازگشت به خویشتن شریعتی، نه همه آن و حتی 
نه اصل و گوهر آن و ثانیاً اگر همدالنه بنگریم، یک چاره اندیشی 
متناسب با اقتضائات دوران اوست، دورانی که عصر ایدئولوژی 
خوانده می شود و ایدئولوژی در همه جنبش های ضد استعماری 

و آزادی خواهی وجود و حضوری پررنگ دارد.
بازگشت به خویشتن شریعتی البته بازگشت به اسالم سنتی نبود، 
اما البته یک چاره اندیشی در صیانت از هویت در برابر مدرنیته 
مهاجم غربی بود. مدرنیسم در جوامع جهان سوم یک ایدئولوژی 
را  ایدئولوژی  ویژگی  اگر  دارد.  هم  حامالنی  هست،  و  بوده 
ساده سازی واقعیت و تمایزیابی از دیگری و ارائه ارزش ها و 
هنجارهایی در عرصه عمل بدانیم، مدرنیسم در جوامعی مانند 

جوامع ما واجد این ویژگی ها بوده و هنوز هم هست. شاید 
همین امر موجب می شد که امثال شریعتی برای مقابله با این 
ایدئولوژی و دفاع از هویت ملی و دینی در عصری که ایدئولوژی 
تنها ابزار مقاومت و کنش اجتماعی به شمار می آمد، به ناگزیر 
به فکر ساختن دستگاه ایدئولوژیک از دل سنت باشند. چنین 
دستگاهی الجرم با رویکرد گزینشی به سنت ساخته می شود. 
رویکرد گزینشی نیز خود رویکردی ایدئولوژیک است. به گمان 
من متفکرانی نظیر شریعتی چاره ای جز این نداشتند، چون به 
دنبال تحقیقات علمی و آکادمیک نبودند، بلکه به دنبال دستاویز و 
منطقه امنی در سنت بودند تا بتوانند با فرهنگ مهاجم از موضع 
اعتماد به نفس مواجه شوند. سؤال این است آیا امروز و براساس 
نتایج و آثار نامطلوبی که ایدئولوژی های بنیادگرایانه و تمامیت 
خواهانه که در تمام ابعاد زندگی حضور داشته، می توانیم شریعتی 
و امثال او را نقد کنیم؟ آیا اگر چنین کنیم دچار زمان پریشی 

نشده ایم و تاریخ را از انتها نخوانده ایم؟ 
آیا می توانیم ادعا کنیم که مقصود و مطلوب شریعتی و امثال او 
همین بوده که رخ داده است؟ آیا مقصود او از ایدئولوژی یک 
ایدئولوژی توتالیتر بوده است؟ به نظر من تمسک شریعتی به 
ایدئولوژیک کردن دین، بخشی کوچک از پروژه بازگشت به 
خویشتن او و معطوف به تغییر شرایط خفقان و استبداد بوده 
است. چندان بر ما روشن نیست که پس از تغییر این شرایط، آیا 
همچنان بر ایدئولوژیک کردن دین تأکید می ورزید یا خیر. وجود 
مؤلفه های دیگر در اندیشه و پروژه بازگشت به خویشتن شریعتی 

موجب می شود که در پاسخ مثبت به این پرسش احتیاط کنیم.
افکار و آثار شریعتی یک متن است، متنی که اگر خواننده و مفسر 
با پیش فهم های امروزین و تحوالت بنیادین چهل سال اخیر و 
محصور در باورها و احساس های اکنون خود به سراغ قرائت و 
فهم آن رود، قطعاً معنا و مفهومی را خواهد یافت و به نتایجی 

خواهد رسید که هرگز مقصود و مراد شریعتی نبوده است. 
برای درک درست معنای یک اثر، خواننده باید افق خود را به افق 
نویسنده آن نزدیک کند و با درک و فهم زیست جهان او به مطالعه 
اثر وی بپردازد، چرا که فهم، به قول دیلتای یعنی »گشودگی جهان 
افراد به روی ما« و »جابجایی و تجربه مجدد جهان در نقش فرد 
دیگری است که قصد فهم او و اثر او را داریم«. چنین فهمی جز 
از طریق مشارکت در تجربه و فضا و جهان و اندیشه افرادی که 
قصد شناخت افکارشان را داریم میسر نمی شود. بنابراین مالحظه 
می کنید که داوری هایی ناروشمند و نامضبوطی که در نقد افکار 
دکتر شریعتی صورت می گیرد و ما به برخی از آنها اشاره کردیم 

تا چه اندازه بدور از حقیقت و واقعیت افکار او هستند.
به نظرمن بازگشت به خویشتن به مثابه یک رویکرد کالن به 
مسئله سنت و مدرنیته که شریعتی بر آن اصرار می ورزید و هویت 
فکری و نظام اندیشگی خود را بر اساس آن بنا کرده بود، کاماًل 
قابل دفاع و ضامن حفظ هویت جمعی ما در برابر مدرنیته غربی 
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است. این نه به معنای سنت گرایی و بازگشت به قهقراست و 
نه لزوماً به معنای پذیرش بنیادگرایی. البته بنیادگرایی نیز یک 
پاسخ کاماًل ایدئولوژیک و بیگانه با سنت و البته به نام سنت 
و به نام بازگشت به خویشتن به مسئله تضاد سنت و مدرنیته 
است. بنیادگرایی با پروژه شریعتی به گمان من کاماًل بیگانه است. 
به این دلیل که در بازگشت به خویشتن شریعتی مؤلفه دیگری 
غیر از ایدئولوژیک کردن دین وجود دارد، چنان که گفتم گوهر 
و اساس پروژه او را تشکیل می دهند و این مؤلفه با بنیادگرایی 

تضاد ماهوی دارند.
آن مؤلفه یا مؤلفه ها کدامند؟ به نظر شما پروژه اصلی شریعتی 
اگر ایدئولوژیک کردن دین نبود پس چه بود؟ چه شواهد و 
نشانه هایی می توان در آثار شریعتی در تأیید این ادعا ارائه 

کرد؟
نظام  و  پروژه  در  مؤلفه  کانونی ترین  است.  پرسش خوبی 

اندیشگی شریعتی، مقوله »انسان« است. شریعتی 
به واقع یک روشنفکر مسلماِن انسان گرا بود. 
انسان و منزلت و کرامت او در تمامی آثار 
شریعتی حضوری پر رنگ دارد. از نظر او سه 
بعد اساسی »آگاهی«، »آزادی« و »آفرینندگی« 
حقیقت انسان را تشکیل می دهد. بنابراین 
انسان در تعریف شریعتی یعنی موجودی 
تجلی  دانش  و  علم  آفریننده.  و  آزاد  آگاه، 
آگاهی اوست. خالقیت تجلی آزادی اوست 

و صنعت و هنر تجلی آفرینندگی او، و دغدغه و 
مسئله شریعتی چنین انسانی است. از نظر او دین برای 

حفظ و تعالی چنین انسانی آمده است و شریعتی با هرچه که این 
سه ویژگی ماهوی انسان را به هر شکلی نفی کند در تخاصم بود. 
نقد او به سرمایه داری، به مدرنیته غربی، به استبداد، به ماشینیسم و 
به مارکسیسم از همین منظر بود. به قول او، این ها با یکدیگر تضاد 
دارند، مثاًل سرمایه داری و مارکسیسم مقابل یکدیگرند، اما در یک 

چیز مشترک اند و آن نفی هویت انسان است.
امروز در سطح تبلیغات رسمی، هر تحریفی در مذهب را به 
استکبار و استعمار نسبت می دهند، اما شریعتی آن را به دشمنان 
انسانیت نسبت می داد و می گفت: »دشمنان انسانیت بزرگ ترین 
عملی که انجام دادند این بود که مذهب را که یک احساس 
ماوراء انسانی و یک عامل ترقی و آگاهی و فخر و کمال بشری 
بود و عاملی بود که انسان را از این چهارچوب زندگی روزمره 
می توانست نجات بدهد، به صورت یک عامل تخدیر درآوردند 

و وسیله توجیه وضع موجود کردند«. 
و  نعمت  »بزرگ ترین  کنید:  توجه  سرمایه داری  به  او  نقد  به 
بزرگ ترین امکان در زندگی بشری و بزرگ ترین فرصت برای 
هر انسانی که انسان است، یعنی استراحت، زمان، تأمل، نشستن، 
اندیشیدن، و ارزیابی کردن، که نبوغ ها در آن می شکفد و انسان 

به تبلور جدید می رسد و به آگاهی های بزرگ دست می یابد، 
از او گرفته می شود. ماشین آمده ده ساعت کار قدیم را برای 
ما در دو ساعت انجام می دهد؛ ماشین هشت ساعت وقت آزاد 
برای ما می گذارد، اما سرمایه داری و تحمیل مصرف و اصالت 
مصرف جدید این هشت ساعت را به عالوه هشت ساعت دیگر 
که رویش می گذارد از ما می گیرد، و این به خاطر آن است که 
اصالت مصرف به صورت یک مذهب که عبادت و پرستش 
عملی انسان امروز است، درآمده، و نظام تولید است که هم علم 
را و هم انسان را و هم تولید را و هم آزادی را و هم کار را و 
هم فراغت انسان را و همه را قربانی کرده است که هر چه بیشتر 
تولید کند، در اصالت مصرف، اصالت خود را از دست می دهد 
و حتی کوچکترین فرصت به خود اندیشیدن و یک بار به خود 

نگریستن را پیدا نمی کند، و او همچنان هست تا بمیرد.
شریعتی چون دغدغه انسان دارد، هشدار می دهد که تقدیر ما 
و مطلوب ما، سرمایه داری و لیبرالیسم و نئولیبرالیسم 
اقتصادی نیست، چون این نظام اقتصادی به 
قول او »زندگی انسان را چپه می کند«. او 
در این باره می گوید:  »کسی که می بیند در 
10، 20 سال آینده قسط ابزار و کاالهایی 
را که قباًل خریده و اکنون اثری از آن ها 
نیست، باید بدهد، محکوم به چپه زندگی 
کردن است. چپه زندگی کردن یعنی چه؟ 
یعنی آینده را برای گذشته زندگی کردن، برای 
مصرف ها و نیازهائی که زمان آن سپری شده و 

دیگر وجود ندارد کار کردن.
چنان که می بینید در این نقد محور و اصل انسان و آن سه عنصر 
ذاتی او یعنی آگاهی و آزادی و آفرینندگی اوست. نقد شریعتی به 
سرمایه داری و ماشینیسم، نه از موضع سنت است و نه بر اساس 
احساسات نوستالژیک مربوط به دنیای کهن، بلکه از منظر دفاع 
از حقیقت انسان است. نقد او به سنت هم از همین منظر است، 
نه از منظر مدرنیته، و وجه تمایز او با بسیاری از روشنفکران و 
حتی برخی از روشنفکران دینی در همین نکته نهفته است. به 
این سخنان او در نقد مذهب تحریف شده توجه کنید:  »رابطه 
انسان را با ماوراءالطبیعت )با خدا( به شکلی درمی آورند که انسان 
برای جلب نظر خدا، آنچنان که در زندگی جهان و در نظام های 
قدرت، افراد و توده ها با رعیت بودن و ذلت و تملق و چاپلوسی، 
باید جلب نظر قدرت ها را می کردند و اگر می خواستند در برابر 
قدرتی به شخصیت خود تکیه کنند مغضوب می شدند، رابطه اش 
با خدا هم این چنین باشد تا به نام حقارت انسان در برابر خدا، 
بتوانند بر مردم تفاخر و چیره دستی کنند و او را به نام انسانی 
که در برابر خدا است به ذلت بکشند و به چاپلوسی عادت 
دهند، و به نفی ارزش، آگاهی، مشیت، اراده، شخصیت و آزادی 
خود کشند و قهراً چنین انسانی که به نام خدا به ذلت افتاده، 

 شریعتی به واقع یک روشنفکر 
و  انسان  بود.  انسان گرا  مسلماِن 

آثار  تمامی  در  او  و کرامت  منزلت 
شریعتی حضوری پر رنگ دارد. از نظر 
او سه بعد اساسی »آگاهی«، »آزادی« و 
»آفرینندگی« حقیقت انسان را تشکیل 

می دهد.
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برای خداوندان زمین بهترین وسیله سواری است و همان طور 
که چندین بار گفتم، چون مذهب همیشه بزرگ ترین نیرو در 
فطرت انسان ها بوده، وقتی وسیله ای می شود برای دشمنان انسان، 
بزرگ ترین بال و فاجعه برای نفی ارزش انسانی می گردد. در 
یک سخنرانی به نام )مذهب علیه مذهب( گفتم که: انسان ها 
قربانی توجیه مذهبی و مذهب می شوند، و همواره زورپرستی و 
زرپرستی و فریب کاری به نام دین توجیه می شده و توده ها به نام 
دین به ذلت خوانده می شدند و همواره عاملی که انسان ها را به 
آگاهی، آزادی و عصیان علیه این نظام های ضدانسانی می خوانده، 

باز هم مذهب بوده است.
متفکر  هیچ  کشورمان،  معاصر  متفکران  میان  در  بگویم  اگر 
و روشنفکری را ندیدم که به اندازه شریعتی دغدغه انسان را 
داشته باشد و مانند او یک انسان گرا باشد و از منظر دفاع از 
انسان به نقد مدرنیته، سنت، استبداد و استعمار بپردازد، سخنی به 
گزاف نگفته ام. سه گانه طالیی که او در آثار مختلفش به اشکال 
مختلف »زر و زور و تزویر« و »تیغ و طال تسبیح، و »فرعون و 
قارون و بلعم باعورا« مطرح می کرد، دقیقاً ناظر به عوامل تهدید 
کننده و مسخ کننده همین سه ویژگی ماهوی انسان است. تیغ و 
زور و تفرعن آزادی را از انسان می ستاند و زر و طال و قارون 
آگاهی انسان را به اسارت می گیرد، چنان که سرمایه داری علم را 
به خدمت سرمایه درمی آورد و تزویر و تسبیح و بلعم باعورا 
خالقیت و آفرینندگی را از انسان سلب می کند و او را مقلد مطیع 
و مسخ شده می خواهد. به گمان من شریعتی این سه گانه را که به 
نحو سمبلیک بیانگر تمام پروژه اوست از قرآن گرفته است: »قل 
اعوذ برب الناس؛ ملک الناس؛ اله الناس« نفی ربوبیت، ملکیت 
و مالکیت غیر خدا از انسان، یعنی تضمین آفرینندگی، آگاهی و 

آزادی انسان.
پس به عقیده شما نیاز زمانه ما شریعتی انسان گرا است و نه 

شریعتی مدافع ایدئولوژیک کردن دین؟ 
دقیقاً چنین است. چنان که گفتم ایدئولوژیک کردن دین پروژه 
اصلی شریعتی نبود. بلکه اقتضای زمانه شریعتی بود و در زمان خود 
نیز کارآمد بود. من البته برخالف برخی روشنفکران ایدئولوژی را 
به طور کلی نفی نمی کنم، بلکه معتقدم آن چه مذموم است و باید 
نفی شود توتالیتاریسم و ایدئولوژی های تمامیت خواهانه است. 
اساساً عمل اجتماعی بدون ایدئولوژی ممکن نیست. در عرصه 
عمل اجتماعی و تصمیم گیری در مواجهه با مشکالت نمی توان 
منتظر دقت اندیشی ها و ریزبینی های محققانه و عالمانه نشست. 
این امور در مقام تحقیق و کشف حقیقت بسیار ارجمند و مهم 
هستند، اما در عرصه عمل تصمیم گیری را منتفی می کنند. و صد 
البته که ایدئولوژی باید در برابر نتایج پژوهش های علمی متواضع 
باشد. مقصودم این بود که در برابر افراط ایدئولوژی توتالیتر دچار 
تفریط نفی ایدئولوژی نشویم. اما پروژه اصلی شریعتی به نظر من 
اساساً دفاع از انسان بود و رشد و کمال انسان را در اتصال او به 

حقیقت عالم و رهایی از تمامی تجلیات تهدیدهای سه گانه زر و 
زور و تزویر در جامعه انسانی می دانست.

سه گانه طالیی که او در آثار مختلفش به اشکال مختلف »زر 
و زور و تزویر« و »تیغ و طال و تسبیح«، و »فرعون و قارون و 
بلعم با عورا« مطرح می کرد، دقیقاً ناظر به عوامل تهدید کننده 
و مسخ کننده همین سه ویژگی ماهوی انسان است. تیغ و زور 
قارون  و  طال  و  زر  و  می ستاند  انسان  از  را  آزادی  تفرعن  و 
آگاهی انسان را به اسارت می گیرد، چنان که سرمایه داری علم 
را به خدمت سرمایه در می آورد و تزویر و تسبیح و بلعم باعورا 
خالقیت و آفرینندگی را از انسان سلب می کند و او را مقلد مطیع 
و مسخ شده می خواهد. به گمان من شریعتی این سه گانه را که به 
نحو سمبلیک بیانگر تمام پروژه اوست از قرآن گرفته است: »قل 
اعوذ برب الناس؛ ملک الناس؛ اله الناس« نفی ربوبیت، ملکیت 
و مالکیت غیر خدا از انسان، یعنی تضمین آفرینندگی، آگاهی و 

آزادی انسان.
از این حیث به نظر من امروز بیش از چهل سال پیش به شریعتی 
نیازمندیم، زیرا امروز بیش از آن دوران با بحران هویت دست 
به گریبان هستیم. فردگرایی و اگوئیسم و مادیت ناشی از فساد 
نهادینه و ناپایداری مستمر اقتصادی، تهدید و تحدید آزادی ها 
و در نتیجه احساس عمیق فقدان عدالت اقتصادی و اجتماعی، 
امروز جامعه ما را فراتر از بحران  در بخش های مختلف به بحران 
کالنی به نام بحران هویت دچار ساخته است. از این رو شریعتی 
صدای نیازما به بازسازی هویت خویش در برابر بحران هویتی 

است که امروز گرفتار آن هستیم.
خالصه کنم شریعتی را باید نقد کرد. اما این نقد باید معطوف به 
فهم و درک عناصر اصلی و هویتی اندیشه او و زدودن عناصر 
تاریخی و مقید به زمان و مکان از اندیشه او باشد. گفتن این 
که: »او افکار و عقاید ارزشمندی داشت و البته معصوم نبود و 
اشتباهات و خطاهایی نیز داشت«، چندان کار دشواری نیست. 
اما این گونه داوری ها به همان اندازه که کلی و بی دردسر و آسان 
به کار برده  هستند، بی خاصیت اند و درباره هرکس می توانند 
شوند، بدون آن که نتیجه و فایده ای را افاده کنند. به راستی چه 
کسی است که معصوم و بدور از اشتباه باشد و کدام متفکر و 
اندیشمند و روشنفکری است که افکارش یکسره باطل باشد؟ 
متقاباًل به همین آسانی می توان چشم به روی جنبه های درخشان 
اندیشه شریعتی بَست و او را یکسره نفی و طرد کرد. این کار 
را هم درباره هر متفکری می توان کرد و ما ایرانی ها قهرمان این 
میدان هستیم. آن چه دشوار است و در عین حال ضرورت دارد، 
نقد اندیشه متفکران و اجتهاد در آن ها و در یک کالم بازخوانی 

آنان متناسب با اقتضائات دوران ماست.
منبع متن: مصاحبه ایکنا با آقای آرمین، 28 خرداد 1399.
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جناب دکتر الویری »تأکید بر سنت« چرا در اندیشه حسن 
حنفی شکل گرفت؟

این  به  پرداختن  برای  شما  از  تشکر  ابتدای سخن ضمن  در 
موضوع مهم، الزم می دانم بر این نکته تأکید کنم که جامعه ما 
امروزه سخت نیازمند شناخت اندیشمندان معاصر جهان اسالم 
و گونه شناسی آنها است و جای دریغ است که نام افرادی مانند 
حسن حنفی مصری و محمود ایوب لبنانی که به فاصله ده روز 
از هم در اکتبر سال 2021 م. از دنیا رفتند نزد طیف گسترده ای از 
طالب و دانشجویان و حتی استادان ما ناشناخته باشد. افسوس 
بسیار باید خورد که با سیطره تدریجی عملگرایی فاقد پشتوانه 
نظری در کشورمان، چندی است گنج مباحث بنیادی اندیشه ای 

تا حد زیادی به کنج ها کشانده شده است.

حسن حنفی را باید در مجموعه متفکرانی که در یکی دو قرن 
اخیر به عقب ماندگی مسلمانان خودآگاهی یافته و به چرایی 
پیدایش آن و چگونگی برون رفت از آن اندیشیده اند، در نظر 
گرفت. نگاه به سنت با هر تعریفی از سنت و موضع بایسته نسبت 
به آن )خواه ایجابی و خواه سلبی( یکی از مؤلفه های مشترک 
همه این اندیشمندان است. راز این اهتمام گسترده اندیشمندان به 
سنت، درهم تنیدگی فهم وضع کنونی جهان اسالم و چاره اندیشی 

برای آینده با مسأله سنت است.
و  اصلی ترین  از  یکی  به عنوان  مصر  در  که  حنفی  حسن 
الیه  اولین  و  اسالم  جهان  در  اندیشه  کانون های  متنوع ترین 
رویارویی مسلمانان با غده سرطانی اسرائیل بالیده است، بخوبی 
با بحران های بزرگ معرفتی و میدانی و عینی در جهان اسالم 

 محسن الویری      
 | عضو هیات علمی دانشگاه باقرالعلوم

مصاحبه

دفـاع از اجتهاد عقل  محور
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آشنا بود. یکی از اصطالحات پربسامد در نوشته های حنفی کلمه 
»أزمه« به معنای بحران است. او ریشه برخی از این بحران ها را 
در سنت جست وجو می کرد و همزمان با آن، سرمایه الزم برای 
حل این بحران ها را هم در سنت می یافت. از این رو پرداختن به 
»سنت« امری طبیعی در طرح واره پژوهشی حنفی همچون دیگر 
اندیشمندان معاصر است. حنفی بیش از پنجاه سال از حیات 

خویش را به اندیشیدن در این باره اختصاص داده بود.
آیا حنفی »سنت« را در برابر مفهوم »مدرنیته« به کار می برد؟

خیر اتفاقاً حسن حنفی کلمه »سنت« را به معنایی که نزد ما در 
برابر »مدرنیته« به کار می رود به کار نبرده است، کلمه کانونی او 
در این زمینه »تراث« است که بویژه در کتاب بسیار مهم »التراث و 
التجدید« به شرح ابعاد مختلف آن پرداخته است. »تراث« در نگاه 
حسن حنفی تنها یک میراث به یادگار مانده از گذشته نیست، 
بلکه یک مجموعه گسترده از باورها و بینش ها و ارزش ها و 
احساسات و رفتارها در ساحت های اجتماعی، سیاسی، هنری و 
تاریخی است که از نسل های گذشته به آیندگان منتقل می شود و 
بنابراین تراث که حتی »دین« هم بخشی از آن بشمار می رود و 
گاه همراه با الیه ای از تقدس همراه است، یک امر جاری است و 

بخشی از »اکنون« را تشکیل می دهد.
رویکرد انتقادی او به سنت را در جهت ساخت تمدن نوین 

اسالمی چطور می توان تفسیر کرد؟
رویکرد حسن حنفی در نقد سنت یک رویکرد انتقادی است 
و نخستین گام پشتیبانی حنفی از ساخت تمدن نوین اسالمی 
باورهای  اگر  است.  سنت  نقد  در  او  تمدنی  رویکرد  همین 
بنیادی او که دربردارنده باورهای هستی شناختی، جامعه شناختی، 
طبیعت شناختی و تاریخ شناختی او هم می شود واکاوی شود با 
این واقعیت روبه رو هستیم که رویکرد حسن حنفی در تمام 
اینها یک رویکرد انتقادی و متمایل به بازخوانی همراه با اصالح 
آنها است. این انتقاد و این اصالح با رویکرد تمدنی صورت 
بسته است و راه پشتیبانی باورهای او از تمدن جدید پیش روی 
مسلمانان همین است. به عنوان مثال وقتی حنفی به عنصر »عقل« 
می پردازد سخت بر عقل غیرنقاد و فرمانبردار اشراق گرایی افراطی 
می تازد و می کوشد نقشی بسیار بنیادی برای عقل در بازخوانی 
سنت قائل شود. او »اجتهاد عقل محور« را مناسب ترین روش 
برای اثبات توانمندی وحی اسالمی و تبدیل شدن به بزرگترین 

دین مدرن می شمرد. 
روشن است که این نگاه به عقل چگونه می تواند به توانمندشدن 
دین ورزی و بالمآل به پشتیبانی از تمدن جدید بینجامد. یا وقتی 
وی از طبیعت سخن می گوید طبیعت محصور در الهیات را 
برنمی تابد و معتقد به ضرورت ترویج نگاه عقلی و تجربی به 
طبیعت است. روشن است که این نگاه به طبیعت هم چگونه 

سهم علوم طبیعی را در تمدن جدید اسالمی باال می برد.
باورهای معرفت شناسانه، روش شناسانه و انسان شناسانه وی 

چقدر از ساخت تمدن نوین اسالمی پشتیبانی نظری می کند؟
حسن حنفی خود پاسخ روشنی به این پرسش نداده است و اصوالً 
او خود را پایبند استفاده از تعبیر »تمدن نوین اسالمی« نمی داند، 
)التجدید( یک اصالح و نوسازی  او  نظر  ولی نوسازی مورد 
در مقیاس تمدنی است. پرداختن گسترده به مقوله هایی مانند 
استعمار، عدالت، کرامت، توسعه و پیشرفت، عقل و عقالنیت، 
حکومت، فرهنگ و حتی اقتصاد برخاسته از نگاه تمدنی حسن 
حنفی است. شاید ما نظام اندیشه ای او را فاقد صالحیت کافی 
برای پشتیبانی نظری از تمدن نوین اسالمی بدانیم ولی اینکه او 
خود بر این باور است که با نوسازی سنت و بن مایه های معرفتی 
آن می توان راهی برای برون رفت از بحران های کنونی یافت، 
نشان از باور او برای پشتیبانی اندیشه هایش از تمدن جدید پیش 

روی مسلمانان دارد.
 برآیند آثار و نوشته های حنفی چیست؟

از حسن حنفی دست کم 30 اثر باقی مانده است که همه آنها جز 
یکی، وجه اندیشه ای دارد. کتاب »مِن مانهاتن إلی بغداد« که سال 
2004 م. منتشر شده عماًل یک نگاه عینی به مهم ترین رویدادهای 
جهان اسالم بویژه پس از یازدهم سپتامبر دارد. این کتاب که 430 
صفحه دارد به مقاومت ملی عراق در فلوجه و شیخ احمد یاسین 
از رهبران حماس تقدیم شده است. این نکته نیز نشان دهنده این 
است که حسن حنفی باقی ماندن در حصار مباحث نظری را 
بسنده نمی داند و به مسائل عینی جامعه هم توجه دارد، نگارش 
به چگونگی  پاسخی  می توان  نمادین  به صورت  را  کتاب  این 

پشتیبانی باورهای او از تمدن آینده مسلمانان دانست.
»تکریم انسان« در آثار و گفتار حنفی بسیار برجسته است. چرا 

او چنین نگاهی به انسان دارد؟
حنفی یکی از بزرگترین عوامل ضعف مسلمانان در برابر تمدن 
غرب را بی ارزش شمردن انسان نزد مسلمانان می شمرد و بر این 
باور است از انسانی که خداوند در قرآن او را به باالترین وجه 
ممکن تکریم کرده است در معارف و علوم اسالمی نشانی نیست 
و انسان متأثر از اندیشه های جبرگرایانه بشدت در عالم هستی 
ُخرد و ناچیز شمرده شده است و بازگشت انسان به جایگاه 
واقعی خود را نقطه عزیمت دگرگونی حیات معاصر مسلمانان در 
مسیر آینده ای درخشان می داند.در فرصتی مناسب و فراخ تر باید 
به تفصیل بیشتری به چگونگی پشتیبانی باورهای حسن حنفی از 
تمدن نوین اسالمی پرداخت.در پایان یادآور می شوم یک رساله 
دکتری ارزشمند با عنوان »بررسی انتقادی نظریه سنت و نوسازی 
اسالمی« در سال  نوین  تمدن  زمینه ساخت  در  حسن حنفی 
139۷ش. در مدرسه عالی تاریخ و ادیان جامعه المصطفی العالمیه 
از سوی آقای دکتر علی الهی تبار نوشته شده است که  ای کاش 

زودتر به چاپ برسد و در دسترس جامعه علمی قرار گیرد.
منبع متن: مصاحبه با روزنامه ایران در شماره ۷۷6۷ روزنامه 

ایران به تاریخ دوشنبه 1۷ آبان 1400.
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حسن حنفی را به عنوان یک نواندیش دینی می شناسند. آیا 
می توان او را نواندیش دینی دانست یا آنکه پروژه او بعد از 

50سال، چیزی بیش از روشنفکری دینی بود؟

در ابتدا باید سه نکته کوتاه بیان کنم تا مساله درباره روشنفکری 
دینی در دنیای اسالم روشن شود و سپس درباره حنفی سخن 
میراث  بازخوانی  و  دوره جدید  به  توجه  کلی  به طور  بگویم. 

قاسم پورحسن
 | دانشیار گروه فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی

مصاحبه

حنفی و تقلید از غرب
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اسالمی -که مهم ترین بنیان نواندیشان دینی در دنیای اسالم بود- 
از مصر شروع شد. می شود گفت مصر تا دوره حنفی سه دوره را 
پشت سر گذاشته است. دوره اول مرعوب دستاوردها و پیشرفت 
غرب بودند. به واسطه آشنایی نزدیکی که با غرب -و از جمله 
فرانسه- پیدا کردند و ]اینکه[ تقریبا به فاصله اندکی از انقالب 
فرانسه و در آغاز سده 19 میالدی فرانسه در مصر حضور پیدا 
کرد، این آگاهی نزد مصریان زودتر از سایر کشورهای اسالمی 

اتفاق افتاد. 
می شود گفت دوره اول به نوعی یک احساس سرخوردگی در 
میان مسلمانان مصر ایجاد کرد و تصور کردند بازگشت به سنت 
مساله را حل می کند. دوره اول از سیدجمال شروع می شود تا 
رشید رضا. در دوره دوم جریان رادیکال تر شد. محمد عبده 
دو شاگرد دارد، یکی رشید رضاست -با نگاه بسیار افراطی در 
باب سنت- و یکی علی عبدالرازق است -با کتاب »االسالم و 
اصوال الحکم« که کمی واقع بینانه تر و عقل گراتر به معنای وسیع 
آن- است. آنان که در مصر مسلط شدند، شاگردان رشیدرضا 

داشتند  که  توانایی هایی  و  امکانات  به دلیل  هم  بودند، 
-اعم از دانشگاه االزهر و روزنامه ها و مجالتی که 

االزهر چاپ می کرد و اینها ]در آن منشورات[ 
می نوشتند و هم ]به این دلیل که[ به طور کلی 
گرایش جهان اسالم ضدعقل و گرایش به 

بازگشت بود. 
دوره  که  رضا  رشید  شاگردان  عمده  لذا 
دوم را تشکیل می دهند نسبت به دوره اول 

نگاهی تندتر و افراطی تر داشتند. 
شاگردان محمد عبده تا حدی کوشش می کردند 

از دوره جدید پند بگیرند و وقتی می گفتند بازگشت، 
اما  بود،  اسالمی  تمدن  طالیی  دوره  به  بازگشت  مقصودشان 
شاگردان رشید رضا مرادشان از بازگشت و سلف، دوره نخستین 
بود که هنوز تفکر عقلی شکل نگرفته و ]دوره[ سلف صالح -که 
همان صدسال اول است- را طالیی ترین دوران حیات اسالم 
می دانند که با هیچ اندیشه ای دمخور نشد. شاگردان رشید رضا 
کارنامه ناکام یابی داشتند لذا دوره و جریان سوم یک تجدیدنظر 

کلی درباره دوران معاصر، میراث اسالمی و غرب بود.
حسن حنفی متعلق به دوره سوم است یعنی باید بگوییم که 
علی رغم اختالف مشرب با محمد ارکون، محمد عابدالجابری 
و... ]با آنان[ نزدیکی هایی ]نیز[ دارد. این نزدیکی ها را عرض 
خواهم کرد. بنابراین اگر بخواهیم بگوییم حسن حنفی در دوره 
دوم از تفکرش کجا قرار می گیرد، ]می توان اینطور پاسخ داد 
که موضع او[ به نوعی گرایش به عقالنیت در بازخوانی میراث 
اسالمی و در ضمن آن توجه بنیادین به دوره معاصر و خرد 
جدید است. این ]پروژه[ -با کم وبیش اختالفی- پروژه اصلی 

متفکران دوره سوم است.

حسن حنفی مانند محمد ارکون به عقل اسالمی اعتنا می کند، 
درحالی  که محمد عابدالجابری به عقل عربی روی می آورد و 
خیلی های دیگر ]هم[ به میراث عربی روی می آورند، حتی به 
میراث چپ روی می آورند. در دوره اول و قبل از جریان های 
در  که  دوگانه  شکست های  به واسطه  نومعتزلی،  سربرآورده 
جنگ های 19۶۷ تا 19۷3م، رخ داده بود، عمدتا گرایش های 
چپ اسالمی، مارکسیسم اسالمی و تبدیل دین به ایدئولوژی 

داشتند. 
این البته در میان اکثر نواندیشان دینی مثل حسن الترابی یا مرحوم 
شریعتی یا حتی خود ارکون نیز رایج است، گرچه من ارکون را 
ذیل جریان چپ نمی بینم ولی اینها را می شود گفت هم دوره 

حسن حنفی هستند و حتی در فرانسه باهمند. 
عمده نواندیشان دینی ما در دوره اول از جریان نومعتزلی، اصال 
با عقل و مکتب و آدم ها و متفکران فرانسه نسبت دارند و حتی 
االن هم وقتی عابدالجابری را می بینید که از عقل عربی حرف 
می زند، این عقل، عقل کانتی نیست بلکه عقل الالند و متأثر 
از حوزه فرانسه است و اکثر نواندیشان دینی حوزه 
عرب متأثر از سنت فرانسه اند که یک جریان 
اجتماعی است نه متأثر از سنت آلمانی که 

نظری و فکری است.
پس دو نکته عرض کردم: یکی تحوالت 
دنیای اسالم در این 200 سال را و دیگری 

مقدمه ای راجع به حسن حنفی.
نکته سوم اینکه مسلمانان که غرب را دیدند 
به واسطه سرخوردگی تالش کردند تا راهی 
پیدا کنند. من معتقدم محمد ارکون و حسن 
حنفی از نواندیشان دینی ای هستند که واقع بینانه تر 
از دیگران در جست وجوی راهی برای برون رفت از انحطاط 
بودند و آن تکیه بر عقل بود. در عین حال حسن حنفی که 
می گوید نومعتزلی، و جریان نومعتزلی جریان خیلی نیرومند 
حنفی  اما حسن  است،  الهیاتی  بیشتر  و  نیست  عقلی  فکری 
به واسطه حضور در دنیای غرب و خود محمد ارکون به واسطه 
تسلط بر اندیشه عقلی، بیشتر جنبه فلسفی دارند تا کالمی لذا 
وقتی حنفی بیان می کند که ما باید به پرسش های دوره جدید، 
به خرد جدید، نقد شرق شناسی و علم االستغراب توجه کنیم، 
معتقدم حسن حنفی جزء نواندیشان دینی ای است که مساله یا 

پرسش های دوره معاصر در اندیشه او غلبه دارد. 
نقدی هم که حنفی به جریان حدیث می زند، ادامه نقدهای ابوزید 
است. حسن حنفی تحصیلکرده حوزه فقه و اصول فقه بود و 
معتقد است که بسیاری از احکام، فقه و... متعلق تاریخی دارند، 
لذا از این حیث به نظر من پیش روتر از کسانی مانند حسن الترابی 

و حتی عابد الجابری است.
خود حنفی در مقطعی کاری راجع  به رساله الهیاتی-سیاسی 

وقتی  عبده  محمد  شاگردان 
مقصودشان  بازگشت،  می گفتند 
تمدن  طالیی  دوره  به  بازگشت 
اسالمی بود، اما شاگردان رشید رضا 
دوره  سلف،  و  بازگشت  از  مرادشان 
عقلی  تفکر  هنوز  بود که  نخستین 

شکل نگرفته است.
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اسپینوزا دارد، در این مقطع درگیر نومعتزله است و از این هم 
عبور می کند و راه میانه تری پیدا کرده و اجتماعی تر می شود. 

درست است؟
زمانی که حنفی به ایران آمده بود، تقریبا 12 سال پیش که نشستی 
برگزار کرده بودیم، با ایشان در باب دنیای اسالم طرح بحثی 
کردیم. طرح حسن حنفی طرح مستقل و جدایی نیست، یعنی 
توجه به بنیادهایی است که امروزه هم از آن حرف می زنیم و 
دیگران هم گفته اند. اصال اینطور نیست که بگوییم چون ایشان 
در درون روش هوسرلی قرار گرفته و »پیشرفت بازگشتی« یا 

»بازگشت پیشرفتی« داشته ]پس نوآور و مستقل است[. 
اینها نشان دهنده این است که اکثر متفکران عرب بسیار متاثر از 
دستاوردهای ابتدایی و اولیه متفکران مغرب زمینند. آن زمانی که 
حنفی از اسپینوزا می نویسد نمی خواهد اسپینوزا بنویسد، او در 
درون »دار المشرق و دار المغرب« و درون »التراث و التجدید« 
فکر می کند. منظورم این است که در دنیای اسالم یک جریانی 
دادند،  را شکل  مستشرقان  نگاه خاص  اوال  که  گرفت  شکل 

نگاهی فوق العاده بدبینانه. 
مثال جابری که در کتاب »بازخوانی« از مستشرقان حرف می زند 
و همه را -مانند ادوارد سعید- با بدبینی می نگرد، حتی کربن را. 
او کربن را مستشرق می داند و می گوید فرق کربن این است که 
می خواهد از شیعه دفاع کند. تنها حسن حنفی نیست، همه آنها 
شرق شناسی وارونه را مطرح می کنند. شرق ابژه بود و حاال شرق 
می خواهد سوژه باشد و غرب را ببیند. بنابراین ما اگر متفکران 
دوره اخیر عرب را -به قول جابری المسقفون )فرهنگیان، نخبگان 
یا روشنفکران( عندالعرب نامگذاری کنیم- همه در پی پاسخ به 
دوره انحطاط هستند. این البته در جامعه ما هم پژواک پیدا کرد، 

اما متفاوتند.
طبیعی است که حسن حنفی گرایش جدی فلسفی دارد، یعنی 
گرایش قرآنی او کمتر از نصر حامد ابوزید و محمد عابد جابری 
است. گرایش فلسفی او سبب می شود که به اندیشه های فلسفی 
دوره جدید توجه کند. حنفی خودش معتقد است که چهار علمی 
که در دنیای اسالم است هیچ کدام کارساز نیستند؛ نه فلسفه، نه 

کالم، نه اصول فقه و نه تصوف.
درست است که بیان می کند ما راهی غیر از غرب نداریم، اما 
مرادش تقلید از غرب نیست و آنها را هم نقد می کند. منظورش 
آن است که تا خودآگاهی و اصالح دینی و پروتستانتیسم اسالمی 
در دنیای اسالم شکل نگیرد، نمی توانیم تکان بخوریم و بیداری 
الزمه اش هم وقوف به تحوالت جدید است و هم بازخوانی 
میراث لذا در حسن حنفی ُحسن مهم تفکر این است: توجه به 
عقل، تالش در بازخوانی و بازسازی میراث اسالمی با عقل و 
جستن راهی به اینکه چگونه غرب پیشرفت کرد ]تا[ اسالمی که 

دچار انحطاط شده بیاید و در مدار پیشرفت قرار بگیرد.
ُحسن حسن حنفی این است که برخالف عابد الجابری -که 

معتقد است ایده فقه شافعی و کالم اشعری نجاتبخش است- 
عامل  را  اشعری گری  اصال  می کند.  مخالفت  اشعری  کالم  با 
انحطاط دنیای اسالم می داند و مخالفت جدی با تقدیرگرایی 
)محافظه کاری( مسلمانان و متفکران دارد و جالب اینجاست که 
نقدهای او به مستشرقان نقدهای نظری و قابل توجهی است، لذا 

حنفی را باید متفاوت خواند.
حنفی وقتی به غرب نگاه می کند می گوید یکی از مشکالت ما 
تقلید از غرب است، تقلید بدون آگاهی از غرب؛ گرچه حنفی 
از دموکراسی، لیبرالیسم و پیشرفت و... ]نیز سخن[ می گوید. او 
در پاسخ به ارنست رنان هم می گوید که فهم نادرستی است که 
بگوییم عامل انحطاط خود دین است؛ چراکه اشعری گری ذات 
دین نیست. حنفی بیان می کند که اسالم مهم ترین و برجسته ترین 
دینی است که آموزه های آن با دنیای جدید سازگاری دارد. اینکه 

التراث و التجدید را نوشته هم از این باب است.
سخن من این است که حسن حنفی متفاوت است و او را باید 
دقیق تر خواند. او جزء نومعتزلیانی نیست که بخواهد میراث را 
برتری دهد، بلکه می خواهد دست به تلفیق و آشتی بزند و به 
دوران جدید راه پیدا کند. درست است که بازگشت برای او مهم 

است، اما بازگشتش مثل سلفی ها و اخوانی ها نیست. 
البته حنفی در زمان جمال عبدالناصر گرایش های اخوانی سلفی 
شدید داشته که ثمره فکر رشید رضا و... بود، اما چون شاگرد 
احمد خلف اهلل است، گرایش معتزلی و توجه به دوران جدید و 
به طور خاص دستاوردهای عقل مغرب زمین برای او مهم است، 
اما نه اینکه غرب را کورکورانه بپذیریم، بلکه باید غرب را بفهمیم 
و ببینیم چگونه می شود آنها را با آموزه های دین سازگار کرد از 
این رو مساله بازخوانی در حسن حنفی فوق العاده مهم است و 

بازخوانی او ویژگی هایی دارد که عرض خواهم کرد.
حنفی نگرشی در نوسازی در زبان و روش داشت که منتقدان 
حنفی می گویند نوسازی او بی توجه به علوم نقلی بود و همه 
را به صورت عقلی تفسیر می کرد و این باعث شد بعدها که به 
بحث غرب شناسی ورود پیدا کرد به یک غرب شناسی وارونه 
رسید. شما این دیدگاه را قبول دارید یا اینکه نوسازی حنفی 
حرکتی بدیع و نو بوده است؟ او می گوید اگر بتوانیم نوسازی 
کنیم باعث می شود عوام از کلیشه ها راحت شوند و نه خلفی 

به وجود خواهد آمد و نه سلفی گری افراطی.
شما دو مساله متمایز را مطرح کردید. اول نقدهایی که به ایشان 
می شود و دوم دستاوردهایی که بازخوانی ایشان داشت. من با 
واژه نوسازی موافق نیستم و معتقدم متفکران اسالمی و نواندیشان 
دینی بیشتر دست به بازخوانی زده اند. اگر ما نوسازی را به مثابه 
شالوده شکنی دریدایی درنظر بگیریم که بخواهند ساختاری را 
کنار بگذارند یا نقد کنند، متفکران ما عمدتا تالش می کردند با 
پرسش های امروزین دست به بازخوانی میراث بزنند. پس من به 
جای نوسازی و بازسازی همان کلمه بازخوانی نظری و عقلی را 
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به کار می گیرم.
نقدهایی که به حسن حنفی می شود نشان دهنده این است که 
دنیای اسالم همچنان درون تفکر حدیثی و تفکر تقلیل گرایی و 
اشعری گری به سر می برد. طبیعتا این نقدها به ایشان به این دلیل 
است که حنفی گرایش های ترقی جویانه و نوگرایانه ای دارد. البته 
این حرف به این معنی نیست که این نقدها درست باشد. حنفی 
معتقد است که بدون فهم دوره جدید غرب شما نمی توانید دست 

به بازخوانی بزنید. 
او می گوید من نومعتزلی هستم. نومعتزلی ها فقط و فقط تکیه بر 
عقل دارند که آن عقل برای آنها مهم است چون به کمک آن عقل 
می توان دست به بازخوانی میراث زد. تا زمانی که ما نتوانیم دوره 
جدید و پرسش های آن را بفهمیم و راهی برای آشتی شکل دهیم، 
طبیعتا شکست خواهیم خورد. وقتی نوشته های حنفی دوره اول 
را نگاه می کنید همین حرف را می زند و می گوید دیدگاه من ادامه 
دیدگاه مجله عروه الوثقی و اسدآبادی است. وقتی این مساله را 
بیان می کند طبیعتا توجهش به همین است که سنت مهم است. 

آنجا که می گوید سنت مهم است به مثابه این است که رویکردهای 
درون میراثی و رویکردهای کامال سنتی برای او مهم است و همین 
کار را هم انجام می دهد. اما شکست 19۷3 تنها برای حنفی نبود. 
تلنگری برای همه کسانی مانند جابری و ارکون و ابوزید بود. 
وقتی ما حنفی دوره دوم را می بینیم، واژه هایی که به کار می گیرد 

دیگر سلفی و چپ اسالمی نیست. 
حنفی اول در درون نگاه سلفی است. گرایش بسیار تند اخوانی 
دارد و کامال چپ اسالمی هم هست. اما حنفی بعد از دوران 
شکست کوشش کرد ببیند مشکل چیست، بازسازی زبانی و 
روشی  نشانه این است که حنفی با مساله فوق العاده مهمی مواجه 
شد اینکه آیا اساسا ذات دین علت انحطاط است؟ یا باید این را 

بپذیرد یا راهی پیدا کند. 
حنفی تالش می کند اول دین را بفهمد، دوم اینکه بفهمد پیشرفت 
غرب ناشی از چیست و آیا دیگران درست می گویند که غرب 

وقتی دین را کنار گذاشت، پیشرفت کرد؟ 
حنفی به تدریج بین دو مساله تفاوت قائل می شود: اول ادعای 
پیشرفت و عقب ماندگی را که ناشی از ذات دین باشد، نفی 
می کند و دوم دستاوردهای لیبرالیسم را ستایش می کند. خود 
به  من  و  است  مساله  مهم ترین  معاصر  علوم  می گوید  ایشان 
کمک عقل آن را می فهمم، پیشرفت غرب و دستاوردهای آزادی 

دموکراسی و حقوق بشر مسائل مهمی است. 
تنها ایشان نیست و حتی ابوزید وقتی در لیدن است همین دیدگاه 
نگاه  در  آنچه  براساس  نمی شود  را  اسالم  می گوید  و  دارد  را 
تاریخی بود، اعمال کنیم. همه متفکران و نواندیشان عرب که البته 
الجابری مقداری بین اینها استثناست، تالش می کنند دین اسالم را 

دین مدرن و سازگار با تجدد نشان دهند. 
لذا خود حنفی وقتی با ما حرف می زند، می گوید اینها ویژگی های 

بازخوانی من است. اول اینکه باید میراث خود را دوباره بخوانیم. 
و  افراطی  گرایش های  و  محافظه کارانه  و  سنتی  خواندن های 
حدیثی قابل نقد است و از این نمی توانیم پاسخی به دوره معاصر 
ارائه کنیم. لذا در دیدگاه ایشان براساس آنچه در دین وجود دارد 
چه در کالم و فلسفه و چه در حدیث، انسان معاصر و پرسش 
معاصر دیده نمی شود و آن دانش ها با انسان و مسائل معاصر 

نسبتی ندارند.
 به همین دلیل است که او وقتی از ایدئولوژی حرف می زند، 
ایدئولوژی او با شریعتی تفاوت دارد. ایدئولوژی او با جابری هم 
فرق می کند. لذا ما در میان نواندیشان دینی، حنفی و محمد ارکون 
را مهم می دانیم؛ چون خوانش اینها براساس یک التفات بنیادین 
به میراث اسالمی است و دوم اینکه نسبت مستقل با فرهنگ و 
تمدن غرب دارد که نه آن را رد می کنند و نه تقلید می کنند. سوم 
روش مهم نظری هم بازخوانی عقلی این میراث است که برای 

حنفی یک دستاورد بزرگ تلقی می شود.
شما گفتید من نوسازی را قبول ندارم و بازخوانی را قبول دارم. 
حنفی در بحث های روشی خود خیلی می خواهد تغییرات 
ایجاد کند. می گوید در 4 عامل عرفان، فقه و فلسفه و کالم 
باید دگردیسی رخ دهد. اینجا این را واقعا همان بازخوانی 

معنی می کنیم یا اینکه در اینجا یک نوسازی رخ می دهد؟
این  کلیدی اش  عبارت  گفت  می توان  است.  بازخوانی  همان 
است تمام دانش های چهارگانه اسالمی ناکامیابند. شما وقتی از 
بازسازی سخن می گویید یعنی اینها بنیان هایی دارند و می شود 

صورت و ساختار آنها را دگرگون کرد. 
می گویید این دانش های اسالمی باید به دانش های انسانی تبدیل 
شوند و دانش های انسانی به چیزی که در غرب تحت عنوان 
ایدئولوژی می شناسیم، تبدیل شوند؛ چرا؟ چون تنها این حیث 
است که می تواند تمدن جدید شکل دهد و وقتی از ایدئولوژی 
حرف می زند، می گوید دانشی است که توجه به االن و انسان 
معاصر و نیاز االن دارد و دانش مرکب از حیطه نظری و عملی 
است، پس انسان شناسی و علم آن متفاوت است یعنی اصال علم 

دیگری سر برمی آورد.
لذا اینکه می گوییم بازسازی یعنی اینکه ما واجد بنیادی بودیم و 
آن بنیاد به طورکلی باید تغییر پیدا کند. این تغییر به مثابه این است 
که شما اکنون را مبنا قرار می دهید ولی التفات به گذشته دارید. 
این همان چیزی است که ایشان از هوسرل تاثیر پذیرفته و در 
بحث های پدیدارشناسی و روش کامال متاثر از هوسرل است که 

چگونه می توان گذشته را خواند. 
البته اشکال بزرگ متفکران نواندیش عرب این بود که هیچ یک از 
آنها از هوسرل جلوتر نیامدند یعنی پدیدارشناسی هایدگر را که 

اونتیک نبود و آنتولوژیک بود، نتوانستند به درستی بفهمند. 
هایدگر توجهش به آینده است و گذشته و اکنون را براساس 
شود،  شکوفا  می تواند  و  شماست  پیش روی  که  امکان هایی 
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می خواند ولی در آنجا اکنون مبناست. یعنی گذشته را هم باید 
به اکنون بیاورید. لذا این بازسازی نیست این به معنای بازخوانی 
است که االن و معاصرت اصل است. ما در بازسازی می توانیم 
نگاه های خاصی از سلفی که در اخوان ریشه دارد و االن هم در 
ترکیه هست، ببینیم. آنها بازسازی اند. چرا بازسازی هستند؟! یعنی 
فکر می کنند همان ساختار با کمی تغییر به خصوص تغییرات در 
صورت، برای دنیای کنونی کارآمد باشد ولی حسن حنفی بیان 
می کند همه این احکام متعلق به آن دوره هستند، این ساختار 

دیگر کارآمد نیست. 
این دانش ها مانند فقه و فلسفه که خود حسن حنفی آنها را 
تدریس می کند و رشته تخصصی اوست، از نظر او ناکارآمد 
است. یعنی تا زمانی که در پرتو یک بازکاوی و خوانش جدید 
ما قرار نگیرد و به اکنون و معاصرت نیاید، امکان ندارد که بتوانیم 
آنها را به کار ببندیم. لذا درحقیقت حنفی و بسیاری از نواندیشان 
دینی ما االن و غرب معاصر و دستاورد های بشری و خرد جمعی 

را مبنا قرار می دهند و درعین حال نمی خواهند میراث 
را فراموش کنند، لذا درصدد آشتی دادن میراث 

با دستاورد های خرد جدید هستند.
بخش زیادی از نواندیشان چه در کشور 
در  برخی  و  عرب  جهان  در  چه  و  ما 
آفریقا و... چنین پروژه ای را داشتند که 
نسبت ما و جهان مدرن و این انحطاط 
را برقرار بکنند. شاید تمایز مرحوم حنفی 
این بود که قصد داشت سنت خود ما 
را هم بازسازی و بازخوانی کند و ما را 

به روزتر کند. چون غرب شناسی حنفی در آن 
دیسیپلین و نظم و دانش غرب فرو رفته بود و از آن 

نگاه و از آن لنز می خواست اسالم را بازخوانی کند و این 
باعث شد نتواند چنان که باید و شاید سنت ما را به زبان روز 
دربیاورد. آیا این نگاه برای شما قابل قبول است؟ یا این تفسیر 

اشتباهی از حنفی است؟
در باب دوره سوم نواندیشان دینی عرب، کار، کاری دشوار است 
چون علی رغم اینکه در بازخوانی میراث شباهت هایی دارند، 
فوق العاده از هم متمایزند. مثال بازخوانی مارکسیست اسالمی 
عربی عبداهلل العربی را ببینید، بازخوانی عقل عربی جابری را 
ببینید و بازخوانی فلسفه عبدالرحمان بدوی و مصطفی عبدالرازق 
را ببینید و با حسن حنفی در التراث و التجدید مقایسه کنید. 

منظور من این است که نباید تشبیه کنیم. 
نمی شود براساس شباهت های خاصی که آنها کوشش کرده اند 
وضع جدید را بخوانند، بگوییم که آنها همانند هم هستند یا 
متمایز نیستند. سه مساله اساسی می گویم تا تمایز نگاه حنفی 
را به اسالم و غرب نشان بدهم. تمایز اولش این است، ایشان 
معتقد است ما در فهم غرب بیش از حد از غرب تقلید کرده ایم. 

دستاورد های شرق شناسی آنها بر ما مسلط بود. عبارتی که من 
مایل هستم در اکثر نوشته هایم بیاورم اروپا محوری است که در 

عبارت حنفی هم هست. 
او وقتی می گوید غرب مرادش اروپاست و لزوما غرب به مثابه 
او وقتی می گوید  بزند،  نیست که تمدنی حرف  هانتینگتونی 
اروپامحوی ما را خوانده است یعنی ما  بر مدار  شرق شناسی 
بیگانه ایم و ما دیگری هستیم و ما نسبتی در این خارج نداریم و 

ما را به مثابه ابژه خوانده است. 
این نکته اول است و به نظر من در باب مساله شرق شناسی 
مساله بسیار مهمی است که اگر ما به شرق شناسی تکیه کنیم، راه 
به جایی نمی بریم. این با چیزی که در کتاب بازخوانی جابری 
درمورد شرق شناسی بیان شده، فرق می کند. یعنی می خواهد بیان 
کند که شرق شناسی علی رغم دستاورد ها توانسته است غرب را 
به ما نشان بدهد اما این کار، کاری ناتمام است. تمایز دوم این 
است که وقتی حنفی از میراث اسالمی حرف می زند، آن را 

واقع بینانه می بیند. 
بسیاری از نواندیشان حوزه عرب تحت تاثیر سنت 
او  به  که  نقد هایی  این  هستند.  اشعری گری 
می شود از باب این است که اعتنای چندانی 
به الهیات مسلط بر تفکر اسالمی ندارد و 
دنیای  اسالم  دنیای  می داند.  مقصر  را  آن 

حنفی زده و اشعری زده است. 
بنابراین حنفی از اینکه سنت را نقد می کند، 
با آنها یکسان نیست. نقد به مثابه این نیست 
که بگوید دو سه اشکال دارد، به مثابه این است 
نمی کند؛  حل  ما  از  را  معضلی  هیچ  سنت  آن  که 
برعکس عامل انحطاط ما هم بود و ما کمتر مانند حسن حنفی 
داریم که این گونه بر الهیات مسلط محافظه کارانه و تقلیل گرایانه 
اشعری گری این مقدار نقد کند. بنابراین با چشمان باز نگاه می کند 

که ما درون چه سنتی هستیم و این سنت تاریخی است. 
عقل  مجموعه  این  است.  تاریخی  این سنت  می گوید  حنفی 
مسلمانان بود که انباشته شد و به اینجا رسید. مقدس نیست 
و می توانیم آن را کنار بگذاریم. این طور نیست که وقتی من 
اشعری گری را نقد می کنم شما فکر کنید من ذات و بنیان دین 

را نقد می کنم. 
تمایز سوم این است که حنفی به درستی می گوید تا زمانی که 
واجد تفکر باالستقالل نشویم یعنی هم هیمنه سنت را نداشته 
خوانش  مقهور  هم  و  کنیم  توجه  کنونی  وضع  به  و  باشیم 
مستشرقان نشویم، وضع تفاوت نخواهد کرد. این همان چیزی 

است که در علم االستغراب جست وجو می کند.
آنچه ما در حنفی می بینیم یک تفکر مستقل فلسفی عقلی است. 
و  شرق شناسی  بر  افراطی گونه  تکیه  یعنی  است  باالستقالل 
دستاورد های غرب ندارد و اگر می خواهد غرب را بشناسد نه 

عرب  حوزه  نواندیشان  از  بسیاری 
تحت تاثیر سنت اشعری گری هستند. 

این نقد هایی که به او می شود از باب 
این است که اعتنای چندانی به الهیات 
مسلط بر تفکر اسالمی ندارد و آن را 

مقصر می داند. 
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از باب این است که بخواهد برود و ذیل غرب قرار بگیرد بلکه 
می خواهد غرب را آگاهانه بشناسد که غرب چه تاریخی را طی 

کرده است؟ 
چگونه توانسته است به این دوره جدید راه پیدا کند؟ لذا وقتی 
حنفی بیان می کند اصالحات دینی در غرب اتفاق مهمی است 
و ما در دوران اسالمی در بازخوانی میراث می توانیم از آن فهمی 

اساسی داشته باشیم به مثابه همین است. 
اما درعین حال حنفی می گوید غرب جهانشمول نیست و این طور 
نیست که بگوییم غرب تام و تمام است و هرآنچه در غرب 
اتفاق افتاده باید نعل به نعل تابع آن باشیم و بگوییم روش درستی 
است. لذا نقادی اش نقادی عقلی و فلسفی است که تابعی از 

کوشش های حنفی در توجه به میراث فلسفی اسالمی است. 
از  بسیاری  و  دارد  دیگران  با  حنفی  که  است  تمایزاتی  این 
نقد هایی که به او می شود نقد هایی است که تفکر اشعری گری و 
محافظه کارانه را نشان می دهد و می بینیم آن مواجهه موجب شده 

این نقد ها بر او شکل بگیرد.
وقتی برخی در مورد حسن حنفی بحث می کنند، می گویند 
چگونه است که وی هم عرفان و هم فقه و هم فلسفه و کالم 

را کنار هم گذاشته و می خواهد همه را بازخوانی کند. 
در عصر مدرن و سوژگی مدرن خیلی مواقع ما 

به خیلی از آنها نیاز نداریم. باور حنفی از آن 
چهارگانه چگونه بود؟

چون این را باور دارم از حنفی دفاع می کنم 
و  فارابی  کتاب  ازجمله  کتاب هایم  در  و 
الحروف این مساله را بحث کرده ام. ایشان 
تفسیر و حدیث را نادیده نمی گیرد. وقتی 

از فلسفه، کالم، اصول فقه و تصوف حرف 
می زند، مرادش تصوف بدون عرفان نیست و 

جریان تصوف و عرفان را یکی می بیند. 
تنها ایشان نیست و خود جابری در یکی از کتاب های نخستینش 
یعنی »جدال کالم و عرفان و برهان«، سه نظام معرفتی را بیان 
می کند که همین بحث است. از دیدگاه حنفی ما می توانیم کالم را 
از فقه جدا کنیم که جابری جدا نمی کند. جریان نو معتزلی جریان 
الهیاتی است و لزوما فقهی نیست، البته ایشان فقط فقه نمی گوید 
و اصول فقه هم می گوید، چون اصال گرایش ایشان همین است، 
بنابراین ما در دنیای اسالم یک گرایش الهیاتی داریم که عمدتا در 

گرایش های معتزلی و اشعری گری یعنی امامیه دیده نشد. 
از حیث  امامی  تفکر  اسالم  به طورکلی در حوزه جهان  اصال 
الهیاتی کمتر خوانده شده، پس وقتی می گوید کالم مرادش از 
ناکارآمد بودن کالمی است با نام اشعری که دنیای اسالم را به این 
وضع انداخت و چراغ عقل را خاموش کرد و سبب انحطاط شد. 
وقتی می گوید کالم، یعنی غزالی و فخر رازی و مراد از فلسفه 
از  ما کامال فلسفه ای است که  این است که فلسفه  به درستی 

به  فقط  ما  فیلسوفان  و  است  عقب مانده  معاصر  پرسش های 
خواندن متنی که هیچ نسبت انضمامی ندارد، بسنده کرده اند. 
حرف او درست است و من در ابتدای کتاب فارابی الحروف 
آورده ام که چرا دست به بازخوانی فارابی می زنم. برای اینکه 
فارابی از فلسفه و عقل، فرهنگ و اخالق و قدرت جامعه را 
می خواهد، به همین دلیل ابن سینا بعد از فارابی قدرت را براساس 
اخالق می بیند -البته اخالق به معنای فضیلت و نه اخالق به معنای 
باید و نباید- لذا این مساله مهم است که چطور حسن حنفی 
فلسفه موجود را -نه بنیان های فلسفی که عقل باشد- ناکارآمد 

می بیند. 
کند.  پیدا  امور  به  انضمامی  توجه  نمی تواند  اصال  فلسفه  این 
به  ما  فلسفه  وقتی  نمی کنند،  توجه  فرهنگ  به  ما  فیلسوفان 
دموکراسی کمک نکند و به اخالق و نقد قدرت کمک نکند، 
طبیعتا ثمره ای نخواهد داشت. من عقیده دارم گرچه حسن حنفی 
فرصت نکرد، چون بیشتر دورانش را به نقد گذراند تا به تاسیس 
بنیان هایی به نام دانش های انضمامی بپردازد اما وقتی می گوید 
این دانش های ما نسبتی با انسان امروز و مسائل امروز ندارند، در 
همین دانش ها چیزی می بیند که او تحت عنوان سنت و میراث 
می آورد. ما نسبتی با میراث داریم اما اگر بتوانیم دست 
این  در  بزنیم  عقلی  و  صحیح  بازخوانی  به 
صورت است که میراث می تواند به درد ما 

بخورد. این دیدگاه ایشان است.
این را از جنبه منتقدان می گویم حنفی 
در ابژه کردن غرب و مساله االستغرابش 
فلسفه  ظاهرا  است  مهم  مساله ای  که 
در غرب را مالک قرار داده و توجهی 
به علوم اجتماعی و دانش های دیگر و 
دانش های دیسیپلینی در غرب ندارد. نظر 

شما چیست؟
البته این گونه است و اینکه ایشان مرکز و قلب را در باب 
تحوالت مغرب زمین فلسفه می داند، همینطور است. اگر اشکال 
بکنند این اشکال می تواند وارد باشد. اشکال نه از منظر حنفی، 
بلکه از منظر کسانی که معتقدند غرب را بیشتر جامعه شناسان 
و اندیشمندان علوم اجتماعی ساخته اند و حنفی چنین اعتقادی 
ساخته  غرب  نبودند،  غرب  فیلسوفان  اگر  می گوید  و  ندارد 

نمی شد. 
تنها حنفی نیست و خیلی ها ازجمله من هم این دیدگاه را دارم. 
نگاه جامعه شناسان نگاهی تقلیل گرایانه است، یعنی اگر ماکس 
وبر از عقل حرف می زند او بر دوش غول هایی پا گذاشته که 
اسم آنها فیلسوف است، لذا تحوالت فکری در مغرب زمین را 

فیلسوفان به وجود آورده اند. 
شما بدون دکارت راه به جایی نمی برید، بدون اسپینوزا و هیوم و 
بدون کانت و هگل راه به جایی نمی برید. روح القوانین به معنای 

فرصت  حنفی  حسن  گرچه 
نام  به  بنیان هایی  تاسیس 
اما  نکرد  پیدا  انضمامی  دانش های 
ما  دانش های  این  می گوید  وقتی 
نسبتی با انسان امروز و مسائل امروز 
چیزی  دانش ها  همین  در  ندارند، 
می بیند که او تحت عنوان سنت و 

میراث می آورد.
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بنیادین  اندیشه های  از  ناشی  ابداع آن  بلکه  نیست،  ابداع  یک 
فلسفی بود که در غرب آگاهی انسان مغرب زمین را به وجود 
آورده است. وقتی گوبینو در ایران می خواهد بگوید غرب را 

بخوانید، می گوید دکارت بخوانید. 
ولتر و کالوین اساس غرب نیستند لوتر اساس غرب نیست، آنها 
تابعی از تحوالت فکری هستند. اگر اشکال وارد باشد می تواند 
از جانب منتقدان می تواند وارد باشد، ولی حنفی مانند پاسخی 
را که من می دهم، می گوید و من هم  چنین اعتقادی دارم. چرا؟ 
چون در جوامع اسالمی ازجمله در ایران اگر ما بخواهیم واجد 
تغییرات بنیادین بشویم تا زمانی که فیلسوفان ما نتوانند در مورد 
نسبت عقل با فرهنگ و با جامعه و با پیشرفت و توسعه و خرد 
جدید و انسان معاصر و پرسش ها را گفت وگو کنند، واجد تحول 
نخواهیم بود. حتی اگر دپارتمان های متنوع و گوناگونی از علوم 

اجتماعی داشته باشیم، این تحول رخ نمی دهد. 
آوانگارد  نقش  و  هستند  پیرو  عمدتا  اجتماعی  دانش های 
ندارند، یعنی به توصیف وقایع و حوادثی می پردازند که حتی 
ایده آینده نگری هم در آنها نیست. یک فیلسوف می تواند االن 

در ایران بگوید ایران 50 سال آینده باید به کدام 
سمت وسوی فکری حرکت کند. فارابی در 

الحروف بحث نسبت فیلسوف با فلسفه 
و با سایرین را مطرح می کند. او متکلم و 
حتی پزشک را بحث می کند و بیان می کند 
اگر کسی می گوید من متفکر خاص هستم 
به واسطه نسبتی است که با فلسفه دارد و 
اگر پزشک بگوید من جنبه فلسفی دارم 
به واسطه نسبتی است که با فلسفه دارد، لذا 

فهم حنفی درست است. 
اما طبیعی است همین االن در ایران اگر بگویید 

باید با تفکر عقلی و فلسفی به مسائل پاسخ بدهیم طبیعتا فقها 
و متکلمان و اهل حدیث و مفسران اعتراض می کنند، لذا این 
تلقی های گوناگون سبب می شود آنها فکر کنند دانش تفسیر مرکز 
است. در دنیای اسالم بسیاری از متفکران و مسلمانان فکر می کنند 
فقه مبناست، درحالی که با دیدگاه فارابی فقه تابع بنیان های نظری 
فلسفه است و اگر فلسفه بتواند اندیشه ای را سامان بدهد فقه از 

او بهره مند می شود.
برخی مثل حنفی تمدنی بحث می کنند، یعنی به تمدن غرب 
به مثابه ابژه نگاه می کنند. در داخل کشور ما بحث تمدن در 
چند سال اخیر به درست یا به غلط مطرح شده است. وقتی 
حنفی تمدنی بحث می کند اسالم وحیانی را بحث نمی کند و 
مدام اسالم تمدنی را بحث می کند و احساس می کنید تمایزی 
قائل می شود. آیا این برداشت من است یا این تمایز علتی 

دارد؟
ما در باب تمدن دو فهم متفاوت داریم که حنفی در درون فهم 

دوم قرار دارد. در میان متفکران اسالمی اعتقاد این است که تمدن 
اندیشه های  بر  باید  -اگر اسم آن را تمدن اسالمی بگذاریم- 
وحیانی و قرآنی یا این آموزه ها شکل بگیرد. دیدگاه دوم این 
است که تمدن امری انسانی است و با تدبر عقل و به قول فارابی 

با فرآیند ظهور دانش شکل می گیرد. 
یعنی عقل بشر از دوره اولیه آمده و رشد کرده تا به عقل برهانی 
رسیده و تمدن محصول عقل برهانی است. از دیدگاه حنفی 
که من آن را درست می دانم، ذات تمدن -نه لزوما ساختارها 
و برساخت های تمدنی- امری انسانی است که با عقل شکل 
می گیرد و مهم ترین جلوه عقل در تفکر فلسفی و نظری به وجود 
می آید. زمانی که فارابی و ابن سینا عقل فلسفی را سامان دادند، 
تمدن اسالمی ظهور کرد، این تمدن در 300 سال اول ظهوری 
نداشت، لذا حنفی به درستی به این قائل است که ذات تمدن امری 
انسانی است اما وقتی اسم آن را تمدن اسالمی می گذاریم، ایشان 
می آید و بحث می کند که من با این دیدگاه موافق نیستم که دین 

اسالم با تمدن مخالفت کند. 
آنجا مساله اینکه اسالم بزرگ ترین دین مدرن است و این مورد 
توجه ایشان است ولی دیگران اسالم را صرفا تاریخی 
می بینند، یعنی آنچه را که توسط مسلمانان اتفاق 
افتاد. حنفی با این دیدگاه موافق نیست و میان 
اسالم مسلمانان -یعنی تاریخی- و اسالمی 
که ذات و بنیان است و ناسازگاری با عقل 
و پرسش های معاصر ندارد، تفکیک دارد و 

تفکیک او درست است. 
حوزه  آنچه  به  نمی توان  حنفی  دیدگاه  از 
درون دینی است، بسنده کرد و از علوم شرقیه 
از  داد.  شکل  را  اسالمی  تمدن  و  تراشید  نظام 
دیدگاه ایشان تفاوت تمدن غرب و اسالم این است 
که تمدن غرب ناشی از تاریخ غرب است، بنابراین این گونه 
نیست که این تاریخ یگانه و یونیورسال باشد یا الگوی عام بشر 
باشد. در این میان مسلمانان و جوامع دیگر می توانند کوشش 
کنند و تمدنی متفاوت و نه متعارض سامان بدهند و این در پرتو 

بازخوانی عقلی میراث و توجه به پرسش های معاصر است.
منبع متن: مصاحبه روزنامه فرهیختگان با آقای پورحسن، 4 

آبان 1400.

تفاوت تمدن  ایشان  طبق دیدگاه 
تمدن  است که  این  اسالم  و  غرب 

غرب ناشی از تاریخ غرب است، بنابراین 
این گونه نیست که این تاریخ یگانه و 

یونیورسال یا الگوی عام بشر باشد.
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بحث ما کاماًل کاربردی و مرتبط با دغدغه های تمدنی جهان 
اسالم است. بحث ما یک بحث انتزاعی و نظری محض نیست 
و مقوله ای مرتبط با چالش های اجتماعی و سیاسی جهان اسالم 
است. خود حسن حنفی هم بر همین اساس ورود جدی نسبت 

به بازخوانی میراث اسالمی داشت. 
در نتیجه مبحث ما بخشی از جغرافیای کالن تمدنی تلقی می شود 
و همچنین در عنوانی جزئی تر بحثی مرتبط با مناسبات سنت و 
تجدد است. در حقیقت سکوالریسم نوعی از این مناسبات است 

یا تفسیری از مناسبات سنت و تجدد است.
 از نظر حنفی، دغدغه افول تمدنی، عامل اصلی این است که 
او نگاهی سکوالر به اسالم بکند. مفهومی که او از سکوالریسم 
دارد، موضوع اصلی است که به آن خواهیم پرداخت، اما اجماالً 
نظریه حسن حنفی ادعای سکوالریستی بودن اسالم به عنوان دین 

و قرآن به عنوان یک کتاب وحیانی آسمانی است.

مطلب دیگری که باید به آن دقت کنیم، این است که یکی از 
مهمترین دغدغه های حسن حنفی این است که ما در سه نقطه در 
مواجهه با غرب دچار آسیب هستیم. در نقطه اول موضع گیری 
نفی غرب و بی توجهی به یک حقیقت انسانی است که امروز در 

نقطه ای آغاز شده و به کل جهان کشیده شده است. 
تحوالتی که در غرب به وجود می آید، برآمده از انسانیت انسان 
است و امتداد آن هم به جهان کشیده می شود. این هژمونی تاریخی 
و انسانی است. بخشی از این واقعیت فلسفی و تحوالتی جهانی 
که در غرب اتفاق می افتد، ذاتی انسان ها است و اصاًل خود ما 
هستیم و آن دیگری نیست که این اتفاق در او رخ می دهد. این 
انسانیت انسان و تاریخ بشری است که شاهد این تحول است، اما 
بخش »آن دیگری« هم دارد. کسی که نگاه تاریخی می کند، باید 
همه تاریخ را در یک دستگاه و یک فرآیند نگاه کند و نمی شود 

کسی از درون یک دین، جاهل به ادیان دیگر باشد. 

محمدعلی میرزایی      
 |   عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه 

سخنرانی

 واکاوی مفهوم اسالم سکوالر
در اندیشه های حسن حنفی
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این  باشیم.  اندیشه های غرب  باید دنبال فهم غرب و اصالح 
مالحظه اول حسن حنفی است. مالحظه دوم حنفی این است 
که او معتقد است کسانی که با غرب تعامل می کنند در دو نقطه 
اشتباه کردند. نقطه اول فهم غرب است و نقطه دوم تطبیق دهی یا 
سرایت بخشی غرب در شرق است. حنفی هر دو را نقد می کند 

و معتقد است ما سکوالریسم غربی را نفهمیدیم. 
همچنین معتقد است همین مفهوم را در جهان اسالم سرایت 
دادیم. پس او نفی غرب و نفی سکوالریسم را نقد می کند و 
معتقد است باید غرب را بفهمیم، ولی تاکنون فهم درستی از 

غرب نداشتیم.
باید به این نکته توجه داشت که اگر فهم حنفی از سکوالریسم 
اسالم  از  سکوالر  تفسیر  به  حنفی  بود،  مصطلح  فهم  مانند 
نمی رسید. باید بپرسیم حنفی چه تفسیری از سکوالریسم دارد 
که بر اساس آن تفسیر، دین را سکوالر می داند؟ مفاهیمی که 
حسن حنفی از غرب یا سکوالریسم دارد با مفهومی که امروزه 
در غرب رایج است، تفاوت دارد. البته اختالف سکوالریسمی 
که حسن حنفی بیان می کند با آنچه در غرب رواج پیدا کرده 

است و شکل دانش و تخصص به خودش گرفته 
است، دلیل این نیست که فکر کنیم تفسیر او 
از سکوالریسم از اسالم برآمده و ربطی به 

غرب ندارد. 
عنصر  روی  سکوالریسم  تبیین  در  او 
عقالنیت و انسان و علم و منطق و برهان 
و استدالل تأکید می کند؛ یعنی عوامل اصلی 
سکوالریسم  از  او  تعریف  تشکیل دهنده 
تفکیک  مسئله  به  او  هستند.  مسائل  این 

دین از سیاست به عنوان تعریف جوهری 
سکوالریسم نگاه نمی کند. 

از نظر او تعریف سکوالریسم جداکردن دین از سیاست نیست. 
او معتقد است در آغاز، جریان کلیسا در غرب به گونه ای بود که 
دین در آن دیار با عقالنیت و علم و انسان گرایی در تضاد بود. 
دین کلیسایی با ائتالف قدرت و حکومت یک دوگانه انسان سوز 
و جامعه سوز و عقل ستیز داشتند. با این دوگانه کلیسا و حکومت 

نمی شد انسان ها آزاد شوند.
سکوالریسم از نظر حنفی یعنی باز کردن گذرگاهی به سمت عقل 
و علم و انسان. حسن حنفی در خوانش میراث اسالمی همواره 
روی این عناصر تکیه می کند، لذا حرفی که در آخر می خواستم 
بزنم، اآلن عرض می کنم و آن اینکه بزرگترین خروجی حنفی 
است،  کتاب  پنجاه  شامل  اقاًل  که  خودش  میراث خوانی  از 
بازآفرینی یا بازخوانی تراث است. در نتیجه، تالشی که حنفی 
در پروژه خودش کرد، در جهت عقالنی سازی، علمی سازی و 

منطقی سازی بوده است. 
به همین خاطر او در بعضی از آثارش از ابن تیمیه در کار منطقی اش 

دفاع می کند. او معتقد است ابن تیمیه گاهی حرف هایی زده که 
می تواند مبنای تحول و تطور باشد. برخی تحلیل گران حنفی را 
پدر سکوالریسم اسالمی یا ایمانی می دانند و حنفی را برای این 
مفهوم محور می دانند. نگاه میراث خوانی حنفی که میراث سازانه 

و بازآفرین کننده میراث است، تایید همین مقوله است. 
تفسیر حنفی از اومانیسم هم با تصوری که ما از آن داریم متفاوت 
است؛ همانطور که تفسیر او از سکوالریسم با فهمی که ما از 
سکوالریسم داریم متفاوت است. حسن حنفی معتقد است خدا 
جا را بر انسان تنگ گرفت و آنقدر تنگ کرد که انسان حذف 
شد و انسان به نفع طغیان وجود االهی از صحنه بیرون رفت. 
همانطور که در فهم نیچه وقتی صحبت از مرگ خدا می کند، فکر 
می کنیم کفرگویی است، در اینجا هم دچار بدفهمی می شویم، 
ولی باید او را درست فهمید و سپس نقد کرد؛ همانطور که حنفی 
می گوید باید غرب را درست فهمید و سپس نقد کرد. اصاًل خود 

او ناقد غرب است، ناقل غرب نیست. 
البته او تحت تأثیر فلسفه هگل است، ولی نمی توان حنفی را به 
عنوان دنباله غرب تلقی کرد. حنفی می گوید امامت برای انسان 
آمده است و می خواهد عدالت ایجاد کند. اگر عدالت 
ایجاد نکند، امامت نیست و حکومت و سیاست 
است. او دنبال آوردن دین به دنیا بود و نام آن 
را سکوالریسم می گذارد. سکوالریسم یعنی 
به دنیا برگردی، یعنی دین را آنگونه فهم 
کنی که دنیای تو را دستشخوش سعادت 
کند. سکوالریسم دینی یعنی آنگونه فهمی 
از دین بشود که آن تفسیر به نفع انسان تمام 
شود. چرا روی فهم تأکید می کنم؟ برای اینکه 
حنفی یک فرد مدرن و گاهی پست مدرن و فردی 
و  است  پدیدارگرا  فرد  یک  و  تاریخ گرا  و  تاریخمند 

پدیدارشناسانه نگاه می کند. 
او معتقد است وحی برای توسعه و بسط عدالت و سعادت و 
منافع انسان است. او برای خودش از قرآن دلیل می آورد. در نتیجه 
اگر دین برای انسان آمده، انسان در دین محور است. دین برای 
این آمده است که انسان از منجالب ظلم و ستم و چالش هایی 
که در زندگی با آنها مواجه است، نجات پیدا کند. حسن حنفی 
آنقدر باعظمت و باهیبت است که ظلم است در یک جلسه یک 
ساعته شخصیت بزرگ او را بریده بریده مطرح کنیم. مقدمات 
فهم سکوالریسم از نظر حنفی آ ن قدر زیاد است که بدون بیان 
آنها سوء تفاهم ایجاد می شود. حنفی دارای جایگاه ممتازی است 
و من در چپ اسالمی، شخصیتی عمیق تر از حنفی نمی شناسم. 

این شخصیت در آینده بیشتر شناخته می شود.
منبع متن: سخنرانی در دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی و متن 
پیاده شده به صورت گزارشی در خبرگزاری ایکنا، 19 آبان 

.1400

یعنی  حنفی  نظر  از  سکوالریسم 
به سمت عقل و  بازکردن گذرگاهی 

علم و انسان. حسن حنفی در خوانش 
میراث اسالمی همواره روی این عناصر 

تکیه می کند.
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تعبیر  اسالم چه  مطالعات جهان  یا  در چیستی جریان شناسی 
یک  اسالم،  جهان  مطالعات  یا  باشیم  داشته  را  جریان شناسی 
بحث گسترده است که هم موضوعات و هم روش ها، مسائل و 
مکاتب فکری مورد بحث هستند و تأثیرپذیری که این مکاتب و 
جریان های فکری از مکاتب دیگر فلسفی و ... داشتند نیز باید در 
مطالعات جهان اسالم معلوم شود. مطالعات جهان اسالم مطالعه 
رویکردهای مختلف فکری و فلسفی و ... است که گستردگی 

وسیعی دارد. 
بحث بنده بیشتر روی دوره معاصر تاکید دارد و نمی خواهم 
به قرون قبل بپردازم و رویکردهای فکری که معتزله یا اشاعره 
معاصر  جریان های  بر  نیز  آنها  هرچند  کنم،  بحث  را  داشتند 
تأثیرگذار بوده اند. امروز جهان اسالم به تشیع و اهل سنت تقسیم 
می شود. در اینجا رویکردهای فکری و فلسفی که در جهان اهل 

سنت است تبیین می کنم و پرسش هایی را نیز مطرح می کنم و 
سپس مروری به رویکردهای فکری و فلسفی جهان تشیع خواهم 
داشت. در فضای اهل سنت معاصر شاهد تفکر سلفی و فلسفی 
هستیم و در فضای اهل سنت این دو تفکر غلبه دارد. هریک از 
این تفکرات نیز زیرمجموعه هایی دارد که در جای خود باید 
بحث شود و هر دو جریان هم فعال هستند. البته جریان تفکر 
سلفی گسترده تر است و عمدتاً در جهان اسالم از این تفکر 
بهره مند هستند و تعداد اندکی نیز گرایش به تفکر فلسفی دارند 

که عمدتاً نومعتزلیان هستند.
در تفکر سلفی که خودش نیز به اقسامی تقسیم می شود و سلفی 
بنیادگرا، تصوف گرا، تجددگرا، مجددگرا و بدعت گرا را داریم. 
سلفی اصلی از محمد بن عبدالوهاب شروع شد و مفتیان سابق 
آل سعود مانند شیخ سلیمان تمیمی و ... از این مشی استفاده 

 عبدالحسین خسروپناه

 |  استاد درس خارج  حوزه و فیلسوف دین

سخنرانی

رویکردهای فکری و فلسفی در جهان اسالم
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کردند. برخی یک تفکر سلفی سنتی را متأثر از ابن تیمیه دنبال 
کردند و شاهد یک تفکر سلفی معتدل هستیم که اینها دست از 
تکفیر برداشتند. تبدیل سلفی اصیل به معتدل نیز زاییده ارتباط 
رشیدرضا با محمد عبده بود. گروه دیگر نیز سلفیه آلبانی است. 
گرایش دیگر نیز سلفی سیاسی – جهادی است که از دهه هشتاد 
میالدی در مصر شروع شد و بعد گسترش یافت و در دوره 
معاصر شخصیت هایی مانند بن الدن این جریان را راه انداختند. 
همچنین در مورد طالبان باید گفت گرچه سلفی حنبلی است اما 
نسبت به عزاداری برای اهل بیت)ع( یا زیارت قبول و نذر و ... 
حساسیت هایی دارند اما مانند سلفی های افراطی تکفیر نمی کنند. 
طالبان یک گروه حنفی هستند و احناف به قیاس و عقل قیاسی بها 
می دهند، اما در نهایت سیر مقلدانه ای نسبت به ابوحنیفه داشتند.

 البته طالبان نیز متاثر از افکار صوفیانه است و اگر بخواهیم این 
تفکر سلفی را تحلیل کنیم باید بگوییم بخشی از شاخه های 
اعتقادی به استدالل و منطق ندارند و بلکه ضدمنطق  سلفیه، 
هستند و یک عده دیگر نیز عالوه بر اینکه ضدیتی با تفکر دارند 
بلکه گرایش آنها به تصوف آن هم تصوف ضدعقل است؛ لذا 

برخی از سلفی ها عقل ستیز و برخی نیز عقل گریز هستند.
در سفرهایی که به پاکستان یا هند داشتم با سلفی های گرایش به 
تصوف مالقات کردم و دیدم اینها به شدت ضدتعقل هستند و یا 
دست کم می توان گفت عقل گریز هستند. یک عده ای از سلفی ها 
نیز هستند که اجتهاد در آنها معنا دارد؛ یعنی با استفاده از مقاصد 
الشریعه و با استفاده از احکام، اجازه اجتهاد را به خود دادند. 
برخی از طرفداران سلفیه فعلی هم که از القاعده هم حمایت هایی 
کردند گرایش هایی به مقاصد الشریعه پیدا کردند. جریان سلفی از 
فلسفه برائت می جویند. یک جریان دیگر، گرایش تفکر فلسفی 
است که در این چند دهه شکل گرفته و شخصیت هایی را به 
عنوان نومعتزلی مطرح ساخته است و افرادی مانند عابدالجابری 

مطرح شدند که گرایش فلسفی پیدا کردند. 
دغدغه همه اینها، نسبت سنت و تجدد است که این چالش 
سنت و تجدد را چطور می توان حل کرد و چطور می توان از این 
عقب ماندگی درآمد. به تعبیری پرسش هایی که پیشتر بود را احیا 
کردند، اما برای پاسخ به این پرسش از مکاتب فلسفی پسامدرن 
استفاده کردند؛ یعنی از هرمنوتیک فلسفی و پساساختارگرایی 
دریدا یا از مکتب فرانکفورت استفاده کردند. پروژه اصلی آرکون 
نقد عقل اسالمی است، اما زمینه های غیرمعرفتی عقل اسالمی 
را تبیین می کند. دغدغه آرکون انسان شناسی هم بوده است و از 
مبانی آن هم بهره می برد و شاید برخی اندیشه های ابوریحان هم 

برای او قابل استفاده است.
کار  دو  پست مدرن  فلسفی  تفکر  به  معتقد  نواندیشان  این 
می کنند؛ یک اینکه به سراغ میراث سنتی می روند؛ یعنی به سراغ 
انسان شناسی ابوریحان یا مباحث تربیتی ابن مسکویه می روند 
و با تفکر پست مدرنی که از فوکو یا گادامر یا دریدا گرفته اند 

می روند و میراث اسالمی را تفسیر و استنطاق می کنند و گاه 
مباحث پسامدرن را بر آن میراث تحمیل می کنند و بعد نقد عقل 
عربی یا نقد عقل اسالمی می کنند. حسن حنفی نیز یکی از این 
افراد است که دغدغه پدیدارشناسی به جامعه اسالمی دارد و 
بحث غرب شناسی یکی از مقوالت مهمی است که به آن پرداخته 
است. بنابراین دومین جریان، فلسفی است که در این دوره معاصر 
متاثر از فلسفه های پست مدرن هستند و همچنین اهل سنت یک 
رویکرد مبتنی بر فلسفه اسالمی را قبول نکرده اند؛ اما در تشیع 
شاهد سه رویکرد فکری هستیم که عبارت از کالمی، فلسفی و 

عرفانی هستند. 
گروه چهارم هم می توان نام برد که افکار نومعتزلی است. اما 
چیزی که در سنت اسالمی ما از گذشته بوده و حیات دارد، یکی 
تفکر کالمی است که امروز سه گرایش دارد؛ اخباری مسلکی، 
کالمی اجتهادی و سومین تفکر، کالمی نیز تفکیکی است که 
خودش سه رویکرد دارد؛ یکی تفکیک نسل اول که قیاس منطقی 
را نیز قبول ندارد، رویکرد دوم منطق را قبول دارد، اما مباحث 
فلسفی را قبول ندارد و رویکرد سوم نیز منطق را قبول دارد و 
می گوید اگر فلسفه با نصوص دینی تعارض داشت اجازه داریم 

دست به تأویل هم بزنیم، اما تاویالت فالسفه را قبول ندارند.
اما دومین تفکر، فلسفی است که برخی می گویند باید مشائی بود 
و برخی می گویند باید صدرایی بود، اما عمدتا گرایش به حکمت 
متعالیه دارند که با این حکمت به شبهات مدرن پاسخ می دهند 
و این مبانی می خواهند مبانی را تدوین کنند که به علوم انسانی 

اسالمی برسند.
سومین تفکر نیز عرفانی است تفکری که از عرفان نظری و با 
مبنای وحدت وجود و کثرت تجلیات و تشکیک در تجلیات 
مطرح است. این مبنای وحدت و کثرت و انسان کامل مبنایی شده 
که برخی از شخصیت هایی که گرایش عرفانی دارند می خواهند با 
این تفکر مسائل انسان معاصر را پاسخ دهند. چهارمین تفکر نیز 
نواندیشی است. البته این افراد بین روشنفکری دینی و نواندیشی 
است  آن  دینی  روشنفکری  می گویند  می گذارند.  فرق  دینی 
که نظریه های فلسفی و پسامدرن غرب را می گیرند و بعد بر 
نصوص دینی تطبیق می دهند و دین را حداقلی می کنند و یک 
دین محدودی را مطرح می کنند. اما نواندیشی دینی می گوید به 
نظریه های مدرن که می رسیم شواهدش را از نصوص دینی پیدا 
می کنیم و دین را الغر نمی کنیم. اما اینها نقطه مقابل تفکر فلسفی 
و حکمی است. اما حرف اساسی این است که تعامل جهان اسالم 
با جهان مدرن باید چطور باشد که برخی از این جریان ها تالش 

کرده اند به آن پاسخ بدهند.
منبع متن: نشست » مطالعات جهان اسالم و رویکردهای فکری 
و فلسفی« از سلسله نشست های علمی »مطالعات جهان اسالم 
و رویکردهای دانشی«، 28 تیرماه 1400. گزارش داده شده 

توسط خبرگزاری ایکنا.
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محمد باعزم  
 |   پژوهشگر مطالعات جهان عرب

سخنرانی

 عقل گرایی؛ محور اساسی جریان
نواندیشی معاصر جهان عرب

اتهاماتی که به نواندیشان زده می شود، همه اینها باالتفاق تصریح 
دارند که خودمان را پایبند به نصوص دینی و اساس دین اسالم 
می دانیم. البته بعضی ها هم هستند که در عداد روشنفکران دینی 
به حساب نمی آیند و خودشان هم تصریح دارند عامل انحطاط 

مسلمانان این است که در نصوص دینی مانده اند.
شناسایی  چطوری  نواندیشان  این  است  این  بعدی  مطلب 
می شوند؟ یعنی بر اساس چه مالک و معیاری می گوییم فردی 
نواندیش است یا متفکر در جهان عرب است. یکی از مالک های 
مهمی که برای شناسایی نواندیشان در جهان عرب وجود دارد 
حجم قابل توجهی از آثاری است که اینها تولید می کنند، با این 
آثارشان  در  را  است،  مدنظرشان  که  فکری   پروژه  آن  که  قید 

پیگیری کنند. 
مثاًل اگر »عبدالمجید الشرفی« به عنوان یک نواندیش معاصر 
جهان عرب شناخته می شود، چیزی حدود چهل اثر در قالب 

در داخل کشور عمدتاً فضای نواندیشی و فضای روشنفکری 
تلقی این است که بیشتر به ذهن متبادر می شود، این است که 
نواندیشان افرادی هستند که خیلی پایبندی به اصول دین ندارند. 
بر این اساس یا اتهامات سکوالریستی به آنها زده می شود یا 
اینکه متهم به بی دینی می شوند. در نتیجه وقتی در داخل کشور 
از روشنفکری و نواندیشی صحبت می شود، عمدتاً این دو با 
هم خلط می شوند، ولی در فضای جهان عرب روشنفکری و 

نواندیشی با هم متفاوت است. 
عمده نواندیشان خودشان را پایبند به نصوص و اساس اسالم 
می دانند و پروژه فکری شان را بر پایه یاپبندی به مبانی دینی و 
قرآنی مطرح می کنند. حاال اینکه در نتیجه آن پروژه فکری به 
چه نتیجه ای می رسند خیلی مهم نیست، مهم این است که این 
پایبندی وجود دارد. این را عرض کردم به خاطر اینکه دوستان 
توجه داشته باشند در فضای نواندیشی جهان عرب علی رغم همه 
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کتاب دارد که آن هدف اصلی و پروژه اصلی که دنبالش هست، 
را در تمام آثار خودش پیگیری می کند. افرادی مثل »الشرفی« یا 
»حسن حنفی« افرادی هستند که در جهان عرب تأثیر گذارد و 
آثار و اندیشه هایشان در جهان عرب تأثیرگذار است و پروژه 

فکری شان را در کل آثارشان پیگیری می کنند.
نواندیشی  ادعای  افرادی که  با گذشت زمان،  اینکه  بعد  نکته 
دارند، کنار می روند و افرادی که پروژه فکری شان اساس و بنیان 
درستی دارند، می مانند. به خاطر همین است که شخصی مثل 
»حسن حنفی« با وجود اینکه پنجاه سال است، در این حوزه 
فعالیت می کنند، همچنان آثارش مورد خوانش قرار می گیرد و 
افراد زیادی رساله هایشان را درباره پروژه فکری او می نویسند. 
یک راه دیگر شناسایی نواندیشان جهان عرب این است که اآلن 
جهان عرب در مسیری گام برمی دارد که اعالم و افراد شاخص 
کتاب  یک  مثال  برای  می کند؛  معرفی  را  خودش  نواندیش 
دوجلدی با عنوان »اعالم التجدید الفکر الدینی« منتشر شده است. 
در این کتاب متخصصینی که با حوزه نواندیشی در جهان عرب 
آشنایی داشتند، آمدند این افراد شاخص را معرفی کردند و پروژه 

فکری شان را بیان کردند.
پس یک راه دیگر برای شناسایی نواندیشان جهان عرب مراجعه به 

این گونه کتاب هاست. این کتاب از حیث جامعیت 
جز کتاب های خوب به حساب می آید، آثار 

دیگری هم در این حوزه هست و می توان 
به آن ها مراجعه کرد از جمله کتاب »التراث 
و التجدید« حسن حنفی که برای دوستان 
افراد  این  که  زبانی  است.  دستیابی  قابل 
استفاده می کنند خیلی زبان ثقیلی نیست، 
اال در مواردی که پروژه فکری آن متفکری 
که به آن می پردازند سنگین باشد. مقدمه 

بعدی که می خواستم به آن اشاره کنم مفهوم 
نواندیشی معاصر است. 

اساس نواندیشی و مفهوم نواندیشی معاصر در جهان عرب، یعنی 
آن چیزی که اآلن به صورت زنده در حال پیگیری اش هستند 
یک چیز بیشتر نیست و آن بازگشت به عقل گرایی است؛ یعنی 
تمام تالش متفکرین جهان عرب این است که از محصور شدن 
در نقل خارج بشویم و به عقل گرایی و تعقل برگردیم، حاال با 
چه سازوکار و با چه روشی؟ این دیگر به منهج و روش آن 
نواندیش بازمی گردد، ولی اساس کار همه نواندیشان عقل گرایی 
و بازگشت به عقل است. این حوزه مطالعاتی در ده، پانزده سال 
گذشته خودش را بسیار گسترش داده است و آثار زیادی در 
این حوزه تولید شده است که بعضاً خیلی محدود در نمایشگاه 

بین المللی کتاب هم می آید.
مطلب بعد اینکه مفهوم نواندیشی و اساساً مطالعه نواندیشی 
از  می تواند  فرد  یک  بگیرد؛  خودش  به  ساحت  دو  می تواند 

حیث تاریخی یک متفکر را انتخاب کند و از حیث تاریخی به 
بررسی آثار او بپردازد. یک ساحت دیگر که مغفول واقع می شود، 
ساحت جغرافیایی است؛ یعنی شما فضای نواندیشی را از حیث 
جغرافیایی مطالعه کنی. برای اینکه تقریب به ذهن بشود بیان 
کنم که در فضای مطالعات مستشرقین هم همین اتفاق می افتد. 
وقتی یک مستشرق مورد مطالعه قرار می گیرد، خود آن مستشرق 
بماهو مستشرق از حیث تاریخی که در آن زندگی کرده است و 
آثاری که داشته است، مورد بررسی قرار می گیرد، تا اینکه فضای 
استشراق در آن بوم و جغرافیایی که مطالعه شده است، مورد 

توجه قرار بگیرد. 
بر این اساس فضای نواندیشی در جهان عرب محدود به یکسری 
از کشورها نخواهد شد و اگر جغرافیای آن را مورد بررسی قرار 
دهیم، متوجه می شویم این جغرافیا چه تأثیری بر کل جهان عرب 
گذاشته است. در فضای نواندیشی معاصر جهان عرب آن چیزی 
که به ذهن متبادر می شود، کشور مصر است؛ یعنی فکر می کنیم 
عمده نواندیشان مصری هستند یا خاستگاهشان در مصر بوده 
است. این تصور تا یک حدی درست است، ولی از یک حدی 

واقعاً درست نیست. 
اآلن فضای جغرافیایی نواندیشی معاصر جهان عرب از مصر رد 
شده است و در حال حاضر تونس و الجزایر سردمدار این 
نواندیشی به حساب می آیند و عمده نواندیشانی 
که در این حوزه فعالیت می کنند یا برخاسته 
از تونس و الجزایر هستند یا با این کشورها 

ارتباط بیشتری دارند.
درک  قابل  سیاسی  حیث  از  مسئله  این 
است؛ چراکه فضای سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعی کشوری مثل تونس و الجزایر به 
نسبت کشوری مثل مصر بازتر است. علت 
این امر این است که فضایی که بر کشور مصر 
مضاف  است،  ایدئولوژیک  مقدار  یک  است،  حاکم 
اثر  اینکه دانشگاه االزهر توانمندی زیادی دارد و می تواند  بر 
زیادی بر آرای نواندیشان بگذارد و اجازه ندهد آنها بتوانند آرای 

خودشان را آزادانه تر در اختیار مردم قرار دهند. 
به این مطلب هم اشاره کنم آزادی که در تونس و الجزایر وجود 
دارد آزادی صددرصد نیست و برخی نواندیشان که برخاسته از 
همین بوم هستند، باالجبار آثار خودشان را به غیر زبان عربی 
نوشتند و بعد از آن که یک فضایی اتفاق افتاد آثارشان از زبان 
بیگانه به زبان عربی ترجمه شد، ولی باز به نسبت کشورهایی مثل 

مصر و عربستان فضای بازتری دارند.
منبع متن: نشست علمی »آشنایی با نواندیشان معاصر جهان 
اسالمی  معارف  و  الهیات  دانشکده  بهمن ماه،   28 ، عرب« 

دانشگاه تهران، گزارش داده شده توسط خبرگزاری ایکنا.

نواندیشی  جغرافیایی  فضای  اآلن 
معاصر جهان عرب از مصر رد شده 

است و در حال حاضر تونس و الجزایر 
حساب  به  نواندیشی  این  سردمدار 

می آیند.
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حسن حنفی از متفکران متاخر جریان روشنفکری اسالمی است 
که تقریباً هم نسل شریعتی و آقای جوادی و مصباح است و در 
دانشگاه سوربن تحصیل می کرده و گویا مدتی هم اتاقی آقای 
جریان شناسی  شناخت  برای  حنفی  است.  بوده  هم  شریعتی 
»دیگری« که »دیگری« ما در این عصر »غرب جدید« است، سه 
جریان را معرفی کرده است؛ جریان دولت، جریان دین و جریان 
علم. افراد دیگری مثل عبداهلل عربی هم چنین تقسیم بندی  را 

دارند. 

نگاه حنفی به دین به مثابه، دین به مثابه  عقیده نیست، ایشان دین 
را به مثابه میراث نگاه می کند. نام پروژه شان هم تجدید میراث 
است. در اکثر پروژه های حنفی صحبت از »مِن الی« می شود. 
»مِن الی« اشاره به عبور دارد. این متفکر عربی از دو خاستگاه 
فکری بهره برداری می کند؛ یکی خاستگاه چپ مارکسیستی و 
خاستگاه پدیدارشناسی. در جهان عرب ایشان را به عنوان پدر 
چپ اسالمی می شناسند. مدل پدیدارشناسانه ایشان هم بیشتر 

هوسرلی هست تا هایدگری. 

 هادی بیگی         
 | استادیار جامعه المصطفی العالمیه

سخنرانی

حنفی متفکر دائرةالمعارفی بود
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چون نگاه پدیدارشناسانه معرفتی دارد. در این صدسال اخیر 
غرب  حاشیه  در  که  بوده  گونه ای  به  اسالم  جهان  وضعیت 
برابر  مطرح شده است. جریان چپ یک جریان مقاومت در 
سرمایه داری و مدرنیته است. تلفیق تاریخی مارکسیست و چپ 
با پدیدارشناسی یکی از عجایبی است که ما در کارهای حنفی 
می بینیم. مثاًل در پروژه »از عقیده به انقالب« وی می گوید که ما 
از یک عقیده باید بهره برداری کنیم که ما را به تحول و دگرگونی 
برساند. چیزی که از زمان های گذشته برای ما به عنوان میراث 

برای ما به جا مانده، بیشتر رنگ و لعاب عقیده داشته است. 
لب کالم ایشان این است ما هرچه در الهیات، کالم و عقیده مان 
داریم در حقیقت افتخاراتی است که برای انسان بوده ولی به نام 
خدا تمام شده؛ البته خدا نیازی هم به این افتخارات ندارد. یعنی 
این مرکزیت اهلل که ما در عقیده مان داریم و انسان را در حاشیه 
قرار داده، از افتخارات خود انسان بوده است. در اینجا، حنفی 
از انسان شناسی وارونه سخن می گوید و بیان می کند که همه 

افتخاراتی که به نام خدا ثبت شده را به نام انسان کنیم.
به عقیده حنفی ما برای تغییر، نیاز به انسان قوی داریم. مثل همین 
افتاد. یا در  اتفاق  چیزی که در غرب و در دوران روشنگری 
پروژه من الفنا الی البقا که بازخوانی میراث تصوف و عرفان ماست، 
در دومجلد قطور دوهزار صفحه ای، میراث عرفان ما را خوانش 

دگرگونی می کند. 
بر اساس این خوانش، این میراث آنقدر قابل تاویل است که ما 
آن را به یک سمتی بچرخانیم که انسان گرایی از دلش دربیاید. 
مثاًل در میراث تصوف، دوگانه هایی داریم مثل خوف و رجا، 
جبر و اختیار. در تاریخ معموالً آن طرفی غالب و حاکم شده که 
به ضرر انسان است. در پروژه »من العقیده الی الصوره« هم دنبال 
مرکزگرایی انسان است. شما وقتی خداوند را از مرکزیت میراث 
با خوانش پدیدارشناسانه حذف کنید، انسان اولویت پیدا می کند. 
یا در »الی النص من الواقع« هم همین است. در این پروژه می گوید 
که ما باید متن را به سمت واقع بچرخانیم چون متن باید انعکاسی 
از واقعیت باشد نه اینکه یک لباس دوخته آماده از قبل داشته 
باشیم و ادعا کنیم که به واقعیت های مختلف می خورد. این باعث 
می شود که ما نتوانیم واقعیت را تفسیر کنیم و یک نظریه تفسیری 

درباره واقعیت نداشته باشیم. 
ایشان در ادامه همین مطلب می گوید یکی از خالهای موجود در 
جهان اسالم این است که ما نظریه ای راجع به تفسیر واقع نداریم. 
نمی دانیم واقع چیست؟ دیگری ما کیست؟ دلیلش هم این است 

که ما اولویت را به متن دادیم.
حنفی در کنگره فلسفه ای که سال ها پیش در تهران برگزار شد 
حضور یافت و با موضوع »حکمت متعالیه و حکمت متدانیه« 
سخنرانی کرد. در این سخنرانی گفت که به جای اینکه ما عرشی 
کنیم که  را محقق  ادبیاتش  تاسیس و  را  فلسفه ای  کنیم،  فکر 
فرشی باشد یعنی در پیوند با واقعیت باشد. ایشان مالصدرا را از 

اصحاب حکمت متعالیه می داند و بیان می کند که حکمت متعالیه 
یک جور برخورد از جانب باال با یک واقعیت هایی است که در 
هر دوره ای یکسان فرض می شود و این چیزی است که ما را به 
مقصد نمی رساند. مقصد اگر تاسیس یک تمدن بالنده و مدرنیته 
اسالمی باشد، بخشی از آن با مرکزیت انسان محقق می شود. 
ما یک انسان قوی باید داشته باشیم تا بتوانیم یک تمدن قوی 
داشته باشیم. ما فیلسوف برج عاج نشین نمی خواهیم، فیلسوفی 
می خواهیم که واقعیت های میدانی را مفهوم پردازی کند. فلسفه ای 
که حنفی از آن حرف میزند با پدیدارشناسی نسبت پیدا می کند.

حنفی با اینکه کارهای پرآوازه ای انجام داده ولی چون با بعد از 
فروپاشی جماهیر شوروی، رویکرد چپ به حاشیه رفت او هم 
خیلی به اندازه جابری و حامد ابوزید و اینها شناخته نشد. البته 
آوازه افرادی مثل ابوزید به دالیل دیگری هم اتفاق افتاد مثاًل 
تکفیر ابوزید و محنت ابوزید خیلی او را در جهان اسالم و حتی 

خارج از جهان اسالم مشهور کرد. 
ضمن اینکه افول جریان چپ در جهان باعث شد که چپ ها کمتر 
مطرح باشند با این حال حنفی باز هم در ایران بهتر شناخته شده 
است و رساالت و پایان نامه های خوبی درباره وی نوشته شده 
است. اینکه در رسانه ها کمتر به او پرداخته شد به خاطر این است 
که او در قضیه ای مثل فلسطین کوتاه نمی آید ومی گوید که ما 
باید بتوانیم با الهیاتمان زمین را آزاد کنیم. با این طرز فکر طبیعتًا 
کمتر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و کمتر می تواند جوالن 
دهد حتی در بحث انتشار کتاب هایش و سخنرانی ها. او کسی 
بود که کتاب والیت فقیه امام خمینی را در مصر ترجمه کرد و 
در خاطراتش می گوید: این کتاب را زیر پالتویم می گذاشتم و 
دم دانشگاه االزهر و دانشگاه قاهره پخش می کردم. همه اینها در 

اینکه رسانه ها یک متفکر را مطرح کنند یا نه مهم است.
خاستگاه فکری حنفی، خاستگاه فکری کالسیک تقلیدی مثل 
کسی که در االزهر یا حوزه نجف درس خوانده باشد نیست. 
او  بنظرمن  و  دارد  با دغدغه های مدرن  ذهنیت مدرن  او یک 
خیلی خوش شانس بود که مسائلی مثل ابوزید برایش اتفاق 
نیفتاد. حسن حنفی ادعای تاسیس علمی به نام غرب شناسی یا 
استغراب دارد. به عقیده او ما هم باید غرب را ابژه کنیم و به 
تعریف آنها بپردازیم و یک موضع فعال داشته باشیم. به این علم 
نقدهای بسیاری وارد است که چگونه با ابزارهای دیگری برای 
خوانش دیگری می توان یک علم تاسیس کرد. او بسیار پرکار 
بوده و حدود ۸0 جلد کتاب تالیف کرده است. حنفی یک متفکر 
موسوعی و دائره المعارفی و بخشی از میراث روشنفکری جهان 
اسالم است. نه می توانیم او را کاماًل سیاه ببینیم و نه کاماًل سفید. 

نگاه علمی ایجاب می کند که با انصاف به کارهای او بنگریم.
منبع متن: سخنرانی در خبرگزاری مهر، 4 آبان 1400.
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دکتر حسن حنفی به سبب تألیفات بسیار و تأثیراتی که بر سایر 
نواندیشان دینی بر جای گذاشته چندان نیازی به معّرفی ندارد؛ اما 
در این مجال برای خوانندگانی که ایشان را نمی شناسند سطوری 

به معرفی این استاد فلسفه دانشگاه قاهره اختصاص یافته است. 
دکتر حنفی در سال 1935 در شهر قاهره چشم به جهان گشود، 
قاهره  دانشگاه  از  فلسفه  لیسانس  مدرک  با  م  سال 195۶  در 

حمیدرضا تمدن 
|  پژوهشگر سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش

یادداشت

حسن حنفی و »نوسازی سنت اسالمی«
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فارغ التحصیل شد و یازده سال بعد یعنی در سال 19۶۶ م دکترای 
خود در رشته را از دانشگاه سوربن دریافت نمود. وی در کسوت 
استادی، در فاصله سال های 19۷1 تا 19۷5به عنوان استاد مدعو 
در دانشگاه فیالدلفیای آمریکا و در میانه سال های 19۸2 تا 19۸4 

م در دانشگاه فاس)مراکش( به تدریس پرداخت. 
دانشگاه های  در  مدعو  استاد  عنوان  به  همچنین  حنفی  دکتر 
فرانسه)دانشگاه تولوز(، آلمان)دنشگاه برمن( و برخی دیگر از 
دانشگاه های آمریکا تدریس نموده و همچنین با دانشگاه سازمان 
ملل متّحد به عنوان مشاور علمی همکاری کرده است. )در فاصله 
سال های 19۸4 تا 19۸۷ م در توکیو(. مهم ترین پروژه وی)که 
یکی از کتب وی نیز به همین نام است( »التراث و التجدید« 
)میراث و نوسازی( نام دارد که طی نیم قرن بدان اشتغال داشته و 
در بر دارنده ابعاد گوناگونی است که هر یک از آنها را در آثاری 

جداگانه کاویده است. از جمله:
*بازسازی میراث قدیم که در کتاب »من العقیده إلی الثوره« به آن 

پرداخته و در زمینه علم اصول دین است.
*من النقل إلی اإلبداع در علوم ِحکمی )2000 تا 2002 م(

*من النص إلی الواقع« در باب اصول فقه )2005م(
*من الفناء إلی البقاء در زمینه علم تصّوف )200۸ م(

*من النقل إلی الفعل« در باب قرآن، حدیث، 
تفسیر، سیره و فقه )2009 تا 2010 م(

اندیشه  »بازسازی«  و  »نواندیشی«  ندای 
میراث و سنت است،  زاییده  اسالمی که 
از حمله ناپلئون بناپارت به مصر ابتدا در 
مصر و شام و آنگاه در سایر سرزمین های 
آیا  که  این  است.  شده  پیچیده  اسالمی 
اساسا می توان از »روشنفکری یا نواندیشی 

دینی« سخن گفت یا نه و این که آیا میان 
یا  دارد  تفاوتی وجود  »روشنفکر«  و  »نواندیش« 

خیر، مسأله نگارنده در این نوشتار نبوده است اما به هرحال 
نمی توان از این جریان که تولیدات علمی بسیاری داشته است، 
چشم پوشید. همچنین دوران نخست روشنگری و آنچه با عنوان 
»عصر النهضه« در جهان عرب با ظهور اندیشمندانی همچون 
»رفاعه طهطاوی، یعقوب صنوع، شبلی شمیل، طه حسین، شیخ 
محمد عبده، علی عبدالرازق و« شناخته شد چندان در این مجال 
مورد توّجه نبوده است. آنچه نگارنده را وا داشت تا در این زمینه 
دست به قلم ببرد، کمبود آگاهی داخلی نسبت به تولیدات و 

تالش های علمی پیشگامان این جریان در جهان عرب است. 
این در حالی است که امروزه نواندیشی دینی در جهان عرب 
نخست  دوران  دستاوردهای  التجدیدی«  »التیار  عنوان  تحت 
روشنگری را بررسی و نقد هم نموده است. از ویژگی های این 
انجمن هایی همچون  و  تحقیقاتی  مراکز  قالب  در  جریان، که 
مؤسسه »مؤمنون بال حدود« و »رابطه العقالنیین العرب« فعالیت 

سازمان یافته، زیر نظر نواندیشانی همچون »عبدالمجید الشرفی« 
و »حمادی ذویب«، »جورج طرابیشی«، »صادق جالل العظم« و 
»عزیز العظمه« فعالیت می نمایند، نگارش و یا ترجمه آثاری است 

که از فاصله اندیشگانی میان جهان عرب و جهان غرب بکاهد.
ابتدای فعالیت علمی  در این میان، یکی از نواندیشانی که از 
خود)از سال 19۶0 م تا کنون(، نامی را بر آنچه در ذهن داشت 
نهاده و همواره در پی توسعه و تقویت محورهای آن برآمده، 
دکتر حسن حنفی است که به واسطه پروژه معروف خود با عنوان 
»التراث و التجدید« و همچنین تألیفات پرشمار خود در زمینه های 
گوناگون شناخته می شود. حنفی تالش دارد تا در پروژه خود، 
ابعاد گوناگون میراث اسالمی در زمینه هایی همچون کالم، اصول 

فقه، فقه، فلسفه و تصّوف را خوانش مجدد نماید. 
یکی از مهم ترین انگیزه های وی در این جست وجو و تکاپوی 
علمی، نگاه انتقادی وی به مطالعات اسالمی رایج است که از 
منظر وی، این مطالعات در چارچوب آکادمیک و علمی خود 
منحصر شده و هیچ دستاوردی برای زندگانی روزمره مسلمانان 
ارائه نداده است. به نظر می رسد که همین نگرش موجب شده 
است تا وی میراث اسالمی را با عینک ایدئولوژیک و سیاسی 
بنگرد. امری که از چشم منتقدان وی نیز دور نمانده 

است.
البته همین منتقدان خود به آگاهی و تسّلط 
کم نظیر یا بی نظیر وی بر جنبه های گوناگون 
این میراث اعتراف کرده اند. با این وجود 
مورد  نیز  عرب  جهان  در  حتی  وی  آثار 
و  نگرفته  قرار  بایسته  و  شایسته  توجه 
نواندیشان کسی جز محمد  از میان  شاید 
عابدالجابری به اندیشه های وی التفات نداشته 
است. فعالیت های علمی دکتر حنفی منحصر به 
نگارش و تألیفات خود نبوده و در این مسیر تالش کرده 
تا از طریق ترجمه برخی آثار مهم به زبان عربی، گفتمان مّد نظر 

خود را ترویج و تقویت نماید. 
Theologico-Polit� )برای نمونه رساله سیاسی الهی اسپینوزا 
ical Treatise( را با عنوان »رساله فی الالهوت و السیاسه« با 
مقدمه ای صد صفحه ای که خود بر آن نگاشت، به زبان عربی 

بازگرداند.
مهم ترین اندیشه های حنفی درباره میراث اسالمی و نوسازی آن 
را باید در کتاب »التراث و التجدید، موقفنا من التراث القدیم« 
نامدارترین  از  بر خالف برخی  نمود. حسن حنفی  پی جویی 
بر  که  داند  می  پویا  و  زنده  را  دینی  میراث  دینی،  نواندیشان 
سلوک و روابط مردم اثر می گذارد و لذا نباید آن را در موزه ها 

جست وجو نمود.
همچنین وی راه ایجاد تغییر در جوامع اسالمی را نوسازی این 
میراث دینی دانسته و کنارگذاشتن آن را روا نمی داند و بر همین 

از  برخی  خالف  بر  حنفی  حسن 
میراث  دینی،  نواندیشان  نامدارترین 

بر  داند که  می  پویا  و  زنده  را  دینی 
سلوک و روابط مردم اثر می گذارد و 
لذا نباید آن را در موزه ها جست وجو 

نمود.
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اساس است که چشم بستن بر میراث دینی را چشم بستن بر 
واقعیت می داند. وی نگاه انتقادی خود را بر همین پایه بنا می کند 

و در آثار خود همواره دو گروه را از دم تیغ نقد می گذراند:
1.دسته ای که همواره ندای بسندگی به میراث دینی سر می دهند 

و خود را از تمام دستاوردهای بشر بی نیاز می دانند.
2.گروهی که به میراث دینی با دیده تحقیر نگریسته و بر همین 

اساس خود را بی نیاز از آن می دانند.
دکتر حنفی بر اساس همین مورد اخیر، گرچه گسست کامل 
از معرفت غربی را درست نمی داند؛ اما همواره به »غرب« و 
دستاوردهای معرفتی آن و همچنین شیوه بررسی میراث اسالمی 
توّسط مستشرقان نگاه منتقدانه و گزینشی دارد. او در راستای 
تالش های افرادی همچون انور عبدالملک، ادوارد سعید و محمد 
ارکون)و البته متفاوت از آنها( بر مبنای نقد مرکزیت و محوریت 
اروپا، در بخش دوم پروژه خود، علمی با نام »علم اإلستغراب« 

استشراق)شرق شناسی(  مقابل  در  را  )علم غرب شناسی( 
پایه گذاری کرده و در کتابی مفصل با نام »مقدمه 

فی علم اإلستغراب« مبانی آن را بیان کرده است. 
از  حنفی هرگونه نوسازی را بدون آگاهی 
»دیگری«)غرب(  معرفتی  دستاوردهای 
ناممکن می داند و به بیان بهتر، نوسازی تنها 

در تعامل با دیگری شکل می گیرد.
حنفی نسبت میراث اسالمی و دین را عموم 

مبنا  این  بر  و  می داند  من وجه  و خصوص 
را  دین  و  میراث)سنت(  تا  است  کرده  تالش 

از یکدیگر تفکیک نماید و لذا چنانچه نقدی متوّجه 
میراث اسالمی، که قطعا دستاوردی بشری است، بشود، آن نقد 

ربطی به اصل دین نخواهد داشت. 
طبیعی است که دیدگاه وی درباره بشری بودن میراث اسالمی 
به  او  اعتقاد  با  میراث،  و  دین  ماهوی  تفکیک  همچنین  و 
»تاریخمندی«، »پلورالیزم دینی مبتنی بر تأویل« و »نقدپذیری 
معرفت دینی بر پایه نفی تقّدس میراث« در ارتباط مستقیم باشد. 
یکی از دغدغه های فکری حنفی که از نظرگاه او می تواند وضع 
جوامع مسلمان را بهبود ببخشد »انسانی سازی علوم« و تغییر مرکز 

توّجه از »آسمان« به »زمین« است. 
حنفی در راستای اعتقاد به جداناپذیری میراث اسالمی از هویت 
انسان مسلمان، در پی نوسازی علوم اسالمی در ابعاد گوناگون 
برآمده است. برای نمونه معتقد است که علم کالم باید مسائل 
خود را به جای »الهیات« بر محور »جامعه« سامان دهد. یا آن که 
علم فقه باید به سه علم »حقوق«، »اقتصاد« و »سیاست« تبدیل 

شود.
 به نظر می رسد که همین نگرش، حنفی را به کارکردگرایی و 
مصلحت گرایی افراطی دچار ساخته تا آنجا که معتقد است افکار 
و اندیشه ها همگی دارای ارزش معرفت شناختی یکسان بوده 

و تنها بر پایه »کارکرد اجتماعی« و »منفعت« بر یکدیگر برتری 
می یابند. شاید بر همین اساس است که وی پروژه فکری اش را 

بیش از آن که »اندیشگانی« باشد پروژه ای»سیاسی« می داند.
 دکتر حنفی نو سازی را در سه سطح پیگیری نموده است:

نوسازی زبانی
از منظر حنفی یکی از گام ها در جهت به روزکردن یک علم، تغییر 
زبان آن علم به تناسب اوضاع و شرایط زمانه و پیشرفت های 
علمی و تمدنی است. در نگاه حنفی، آنچه علوم اسالمی سنتی از 
آن رنج می برند، ناتوانی زبان این علوم در تعامل با دستاوردها و 
اقتضائات دنیای معاصر است که از دین، چهره ای ناتوان و منفعل 
دربرابر این اقتضائات ترسیم نموده است. عّلت این امر را هم 
در ویژگی های زبان سنتی می داند که تنها در زمان خود کارآیی 

داشته است. 
نوسازی روشی

البیئه الثقافیه(: در همین  تغییر محیط فرهنگی)تغییر 
مرحله است که حنفی، پای عنصر »تاریخمندی« 
از »نسبیت« میراث  به میان می آورد و  را 
اسالمی به سبب زاییده شدن آن در شرایطی 
مشّخص سخن می گوید و معتقد است که 
دلیلی برای جمود بر آن در سایر شرایط 

وجود ندارد. 
نوسازی نگرش

و  نوسازی  فرآیند  هرگز  حنفی  دکتر   
به  اسالمی  میراث  علوم  تبدیل  همچنین 
علوم انسانی را سهل نمی پندارد. با این حال در 
نگاه وی، این فرآیند در برخی علوم آسان تر و در برخی 
دیگر به دشواری صورت می پذیرد )بر اساس نسبتشان با انسان 

و علم انسانی(
هدف نهایی همه گام های ذکرشده، تبدیل همه علوم به علمی 
واحد است که معنای »تمدن« را نمایندگی نماید و مترادف با آن 
باشد. همچنین در نگاه حنفی، همه این علوم باید به »ایدئولوژی« 
تبدیل شوند تا بتوانند به منزله نسخه ای شفابخش برای جامعه 

اسالمی ایفای نقش نمایند. 
مراحلی که حنفی در زم  ینه نوسازی نام برده باید مورد تأمل 
قرار گیرند و اال در نگاه نخست، مراحلی مانند بازسازی زبانی، 
به دست می دهند.  پروژه وی  از  نادرست  و  نگرشی سطحی 
به نظر می رسد که تحقق آنچه حنفی مد نظر دارد نیازمند کار 

گروهی است و یک فرد به تنهایی نمی تواند از عهده آن برآید.
منبع متن: منتشرشده در سایت دین آنالین، 1 شهریور 1399.

هدف نهایی همه گام های ذکرشده، 
واحد  علمی  به  علوم  همه  تبدیل 
است که معنای »تمدن« را نمایندگی 
نماید و مترادف با آن باشد. همچنین 
در نگاه حنفی، همه این علوم باید به 

»ایدئولوژی« تبدیل شوند.
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حنفی که در دانشگاه های مختلف جهان به تدریس پرداخته، بنای 
فکری خود را نیز بر منطق گفتگو قرار داده است. وی در همین 
خصوص کتابی را تحت عنوان »دعوت برای گفتگو« نگاشت. 
این کتاب اما از جانب محافظه کاران مصر، به عنوان بدعت و کفر 
دانسته شد. حنفی با همین رویکردِ گفتگو است که در شورای 
تعامل متقابل که از 2۶ نخست وزیر و رئیس جمهور سابق تشکیل 
شده بود، نقش مشاور را بر عهده داشت و از ایده های وی برای 
او همچنین  می شد.  استفاده  فرهنگ ها  و  ممالک  میان  گفتگو 
میان  گفتگو  تشویق  به  که  است  فرهنگی  میان  انجمن  عضو 
فیلسوفان از سراسر جهان می پردازد. وی در راستای همین گونه 
از فعالیت هایش، ازجمله امضاء کنندگان اصلی نامه سرگشاده ای 
بود که به رهبران مسیحی نگاشته شد و به دعوت و صلح و درک 
متقابل توصیه شده بود. آن نامه مشهور، »کلمه مشترک میان ما و 

شما« نام داشت.

حسن حنفی همچنین از معدود نواندیشان عرب است که با 
اندیشه انقالب اسالمی ایران نیز در سال های نخست آن آشنا شد. 
او زمانی که در اروپا به سر می برد، با علی شریعتی از نزدیک آشنا 
شد و دوستی برقرار کرد. وی حتی در روزهای نخست شکل گیری 
انقالب اسالمی، برای آشنایی با دستگاه فکری امام خمینی درگیر 
مباحث ایشان در موضوع والیت فقیه و حکومت اسالمی شد. 
کتاب های  ایران،  در  انقالب  اوایل  که  کرد  عنوان  بعدها  وی 
امام خمینی را با شور و شوقی زیاد در زیر پالتوی بلندی که 
می پوشیده، در بین طبقات دانشگاه قاهره جابه جا می کرده است. 
وی بعدها در سال 13۸۶ نیز برای شرکت در همایش حکمت 
مطهر به ایران آمد. حنفی اما بر آن است تا از میراث اسالمی در 
جهان جدید به دفاع بپردازد. وی به مجادله میان سنت و نوگرایی 
عطف توجه داده است و می کوشد در این خصوص به واکاوی 
و موشکافی دقیقی نائل آید. او در سال 19۸0 نوشتاری را با عنوان 

سعید هوشیار  
 |  پژوهشگر عرصه فلسفه و دین

یادداشت

راه میانه حسن حنفی
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»التراث و التجدید موقفنا من التراث القدیم« را منتشر کرد. وی 
در راستای این کار، پروژه ای را با عنوان من العقیده الی الثوره 
را در سال 19۸۸ منتشر و در آن به بازخوانی سنت، توجه ویژه 
داد. وی همچنین کتاب مقدمه فی علم االستغراب را به منظور نقد 
سنت های غرب نگاشت. حنفی عالوه بر این، تاکنون کتب متعدد 
دیگری را به رشته تحریر درآورده است. برخی از آثار او عبارتند 
از: الدین و الثوره فی مصر)19۸۸(، الیساراالسالمی)19۸1(، سنج 
تربیه الجنس البشر)19۷۷(، فی فکرنا المعاصر)19۷۶(، دراسات 

اسالمیه)19۸1( و من العقیده الی الثوره)19۸9(.
حنفی در راستای دفاعی موجه از اسالم، بر آن است که دین 
اسالم می تواند موافقت با سکوالریسم داشته باشد. اگر جهان 
جدید آمیخته با مؤلفه های سکوالر است، چه باک که دین اسالم 
نیز خالی از این مقوله نیست و می توان به تمام قامت از آن دفاع 
کرد. وی در خصوص قرابت میان سکوالریسم و اسالم بر این 
باور است که: سکوالریسم در لغت، نسبت نزدیکی با مفهوم 
زمان و نوشدن دارد و همین داللت لغوی است که در فلسفه 
و اجتهاد، به کار متفکران می آید. چنان چه مجتهدین می توانند 
سنت های اسالمی را نوین کنند تا از عهده چالش های عصر 
تعقل،  استدالل،  معنای  به  اگر سکوالریسم  اما  آیند.  بر  مدرن 
حقوق بشر، دموکراسی، آزادی، آگاهی )دانش( و جامعه مدنی 
باشد، باز هم اسالم با آن موافق است. زیرا شریعت در اسالم، بر 
مبنای مقاصدی چون احترام به زندگی بشری، اخالقیات، شأن 
بشر و عدالت بنا شده است. به همین دلیل افراد محافظه کار از 
سکوالریسم می ترسند؛ ولی ترقی خواهان هراسی از آن ندارند. 
اسالم برای جهان است. یک دین دنیایی است و ازاین رو امکان 

سازگاری آن با عرفی شدن وجود دارد.
وی بر همین اساس، می کوشد تا میان اسالم و سکوالریسم پیوندی 
برقرار کند. راهکار حنفی این است که می باید از رویکردهای 
سنت گرایانه و محافظه کارانه عبور کرد و راه احیاگری و نوسازی 
را برگزید. راه اصالح طلبانه نیز این است که آموزه های سنتی را 
می گیرد و در تفاسیر جدید و منطبق با چالش های مدرن عرضه 
می کند. بنابراین مدرنیته، اصالح طلبی و احیاگری، جزء مفاهیمی 
است که در بطن سکوالریسم اسالمی نهفته است. بر همین 
مبناست که حنفی به غرب نیز، نگاهی یک سویه ندارد. وی بر این 
باور است که به جای اینکه غرب را یک منبع آگاهی و دانش در 
نظر بگیریم، می توانیم آن را یک موضوع مطالعه تلقی کنیم. در این 
صورت، غرب می تواند یک موضوع علم و دانش باشد نه یک 
مدل برای تمام فرهنگ ها. حنفی در این خصوص، از درافتادن 
در تمامی آموزه های غرب پروا می دهد و عنوان می کند که ما 
باید از غرب گرایی رها شویم. چراکه غرب گرایی یک واکنش 
بنیادگرایانه را در پی خواهد داشت. به تعبیر وی، بنیادگرایی و 
غرب گرایی کنش و واکنش هستند. لذا گرایش به یکی، الجرم 
دیگری را در پی خواهد داشت. حنفی همچنین موانعی را در 

راه، اصالح برمی شمرد و آنها را مورد نقد قرار می دهد. به باور 
وی، یکی از اصلی ترین موانع اصالح، محافظه کاری و تقلید از 
گذشتگان است. این عامل، سبب می شود تا جلوی حرکت ما را 
بگیرد. عامل دومی که وی به عنوان مانع اصالح برمی شمرد، تقلید 
از غرب و جذب آن شدن است. وی در این خصوص عنوان 
می کند که: ما باید بدانیم که غرب یک تجربه جهان است، نه همه 
تجربه جهان. لذا مرید تام و تمام آن شدن، شایسته نیست. سومین 
عاملی که مانع راه اصالح است، این مهم است که ما با واقعیت ها 
برخورد نمی کنیم. بلکه با ایده ها و ایدئولوژی ها سروکار داریم. 
به تعبیر او، ما واقعیت آزادی، عدالت اجتماعی و اتحاد را در 
نظر نمی گیریم و هنوز خود را پشت کتاب ها و نظریه هایمان 
پنهان می کنیم. حنفی همچنین عامل سیاسی را نیز یکی از عواملی 
می داند که می تواند مانع اصالح شود و راه را بر فهم صحیح از 

میراث اسالمی ببندد.
حنفی همچنین به رویکرد تاریخی از دین باور دارد. وی در 
این خصوص عنوان می کند که: قرآن تاریخی است، ولی حدیث 
تاریخی تر از قرآن بوده، تفسیر نیز تاریخی تر از قرآن و حدیث 
است و نیز سیره، تاریخی تر از این ها است. درنهایت، فقه است که 
تاریخی تر از همه اینها است. وی با مبنای تاریخی بودن احادیث، 
مفاد و معانی آن را ناظر به محیط جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و دینی اعراب زمان صدور روایات و گاه عرب جاهلیت 
می داند. بر همین مبنا، وی بر پاره ای از احکام فقهی خرده وارد 
می کند. آن را شایسته جهان جدید نمی داند. به عنوان نمونه، ازنظر 
حنفی آنچه در فرهنگ قبیله ای به عنوان قصاص چشم در مقابل 
چشم و نیکی در مقابل نیکی و مجازات در مقابل مجازات وجود 
دارد به دوران و شرایط معیّن تاریخی تعلق دارد، ولی درگذر 
زمان به صورت امری دینی و فرازمانی و فرامکانی درآمده است.

حنفی بر این باور است که همه فرقه های اسالمی بر اساس شرایط 
مختلف فرهنگی پدید آمده است و هر یک بازتابی از آن شرایط 
است. لذا وی مدعی است که برخالف نظر کسانی که میراث 
اسالمی را نمایانگر عنصر ثبات در برابر واقعیت اجتماعی متغیر 
دانسته اند، کثرت فرقه های اسالمی و مذاهب کالمی نشان دهنده 
تغییر و ثبات هر دو است. حنفی با ایده هایی که درانداخته است، 
شایسته توجه و التفات بسیاری است. به نظر می رسد که پاره ای 
از نواندیشان دینی در ایران نیز، ایده های وی را موردتوجه قرار 
داده و از آن مدد گرفته اند. مواجهه وی با سکوالریسم، می تواند 
یکی از الگوهای قابل تبعیت در جهان اسالم قرار گیرد. مواجهه 
وی با جهان غرب نیز ازجمله مواردی است که می تواند هم 
اصالح گران دینی را به تأمل وا دارد و هم سنت گرایان را مقبول 
افتد. راه میانه ای که حنفی برگزیده است شاید الگوی مناسبی 

برای امروز جهان اسالم باشد.
آنالین، 25  دین  سایت  در  منتشرشده  یادداشت  متن:  منبع 

اردیبهشت 139۷.
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حنفی بر این باور است که میان اسالم و سیاست تفکیکی وجود 
ندارد. او سیاست و حکومت را بخشی از اهداف اسالم می داند و 
آن را مورد توجه قرار می دهد. وی در همین خصوص، رویکرد 

جهان غرب به ارتباط میان دین و سیاست را نمی پذیرد و عنوان 
می کند که تجربه غرب در مورد رابطه دین و سیاست تجربه بدی 
بود؛ اما در اسالم نمی توان دین و سیاست را از هم جدا کرد، چون 

  حمیدرضا منصوری راد  
 | دانش آموخته علوم سیایس دانشگاه عالمه طباطبا�ی

یادداشت

سیاست اندیشی حسن حنفی
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دنیا و آخرت از هم جدانشدنی هستند. 
اما موضع حنفی در خصوص سیاست و دیانت را نمی باید با 
تفسیر مرسوم آن مقایسه کرد. حنفی از آنجا که به سکوالریسم 
باور دارد، دین اسالم را نیز دارای ریشه های سکوالر می داند و 
مواردی از قبیل حقوق بشر، آزادی، عقالنیت را نیز در آموزه های 
سکوالریسم  با  اسالم  حنفی،  نظر  در  می کند.  جستجو  دینی 
مطابقت دارد و در مواردی که اختالفی میان این دو در می گیرد، 

می باید به جامعیت اسالم رجوع کرد.
وی رویکرد غرب نسبت به رابطه سیاست و اسالم را مورد نقد 
قرار می دهد. حنفی معتقد است که استعمار، سبب ساز آن شده 
است که برخی تصور کنند میان اسالم و سیاست، تمیز و اختالفی 
وجود دارد. وی اما صریحاً اعالم می کند که دو عامل اساسی بقای 

اجتماع و تمدن است: یکی دین و دیگری حکومت. 
حکومت در حوزه اجتماع با یک قدرت مرکزی، امور جاری 
مردم را سر و سامان می دهد. دین نیز در حوزه تمدن، انگیزه 
و حرکت الزم را برای ایجاد و حفظ تمدن به وجود می آورد. 
حنفی معتقد است که همه تمدن های گذشته بشری از این دو 

عامل برخوردار بوده اند.
اما یکی از نکاتی که حنفی به نیکی بر آن انگشت نهاده 

است، تمایزی است که میان دین اسالم و سایر 
ادیان در زمینه ورود به سیاست وجود دارد. 

وی عنوان می کند که در هر دینی، دو جریان 
و  شکل گرا  جریان  یکی  داشت:  وجود 
رسمی که حافظ وضع موجود بود؛ جریان 
دوم جریانی بود که تعالی روحی و اخالقی 
را مورد توجه قرار می داد و از هرگونه سویه 

سیاسی تهی بود. 
اما در اسالم، جریان سومی هم به وجود آمد که 

آن همان رویکرد سیاسی و اجتماعی به دین و تشکیل 
حکومت است. در نگاه اسالم، دین تنها منحصر به اعمال عبادی 
و ایمانی نیست، بلکه به عرصه اجتماع نیز توجه می دهد و برای 

حل معضالت اجتماعی نیز سخنانی برای شنیدن دارد.
حنفی اما به این مهم نیز توجه می دهد که حضور دین اسالم در 
عرصه اجتماع و مناقشه های ایجاد شده در وادی سیاست، سبب 
شد که برخی تصور کنند که این منازعاِت سیاسی، مناقشه ای 
دینی است. حنفی معتقد است که نقش مثبت دین در متحد 
کردن مسلمانان و بیدارگری آن، بیش از نقاط ضعف آن در وادی 
سیاست بوده است. حنفی بر همین اساس از ضرورت تشکیل 

حکومت اسالمی نیز سخن به میان می آورد. 
او ویژگی هایی را برای حکومت اسالمی برمی شمرد که در دیگر 
حکومت ها وجود ندارد. وی بر همین اساس عنوان می کند که 
رئیس  فقط  که  نیست  خودکامه  اسالمی، حکومت  حکومت 
حکومت نظر خود را اعمال کند، بلکه حکومت قانونی است 

و حاکمان به شروطی مبتنی بر قرآن و سنت مقید هستند. او بر 
همین اساس عنوان می کند که حکومت اسالمی، حکومت قانون 
الهی است و قانون گذار خداوند است و این به معنای برتری 

حکومت دینی بر سایر حکومت هاست.
این نحوه موضع حنفی البته خالی از اشکال نیست. آیا می توان 
احکامی را که در خصوص ارتداد از دل کتاب و سنت استنباط 
می شود مستند به حکم خدا کرد و عنوان داشت که این احکام، 
در جهان امروز مقبول خداوند است؟ آیا می توان اداره جامعه را 
به صرف خمس و زکات که در کتاب و سنت از آن یاد شده، 
بسنده کرد و از قوانین مالیاتی و یا بانکی امروز صرف نظر کرد؟ 

مواضع حنفی در این خصوص البته شفاف نیست. 
حنفی یکی دیگر از ویژگی های حکومت اسالمی را در اطاعت از 
خدا و نه پیروی از اکثریت مردم می داند. وی عنوان می کند که در 
حکومت اسالمی بر همگان واجب است که از خدا تبعیت کنند، 
در حالی که در نظام های غربی پیروی از اکثریت وجود دارد. 
حال ممکن است که این اکثریت بر اساس منافع شخصی خود 
به امری ناروا فرمان دهند، در حالی که در حکومت اسالمی، این 
منافع شخصی، جای خود را به اراده الهی می دهد و از هرگونه 

ظلم بر دیگری مصون است.
عنوان  به  را  آن  حنفی  که  دیگری  ویژگی 
می کند،  یاد  اسالمی  حکومت  برتری 
زندگی بی آالیش حاکمان است. به تعبیر 
ابزاری است  تنها  اسالم  او، حکومت در 
که مردم را به اهداف متعالی تری رهنمون 
به نظر  این نحوه مواضع حنفی،  می کند. 
کمتر قرابتی با کل پروژه فکری او دارد. 
خصوص  در  خود  ایده های  این  حنفی 
مباحث سیاسی را نزدیک به سی سال پیش 

طرح کرده است. 
شاید وی امروز از این رویکردهای خود گذر کرده باشد. حنفی 
می گوید،  و سکوالریسم سخن  اسالم  قرابت  از  که  وقتی  اما 
می باید به هم عنانی سیاست و اسالم نیز حکم بدهد. هر چند 
که دست آوردهای سکوالریسم، بر این مهم بنا شده اند که عقل 
بشری فصل الخطاب است و نیازی به حکمی ماورایی وجود 
ندارد. جمع میان سکوالریسم و حکومت اسالمی، قدری غریب 
به نظر می رسد. مگر اینکه چونان حسن حنفی، سکوالریسم را از 

دل اسالم استنباط کنیم و بر آن ُمهر صحه نهیم.
آنالین، 25  دین  در سایت  منتشرشده  یادداشت  متن:  منبع 

اردیبهشت 139۷.

هر  در  می کند که  عنوان  وی 
دینی، دو جریان وجود داشت: یکی 
حافظ  رسمی که  و  جریان شکل گرا 
وضع موجود بود؛ جریان دوم جریانی 
بود که تعالی روحی و اخالقی را مورد 
توجه قرار می داد و از هرگونه سویه 

سیاسی تهی بود. 
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ی سید جواد م�ی
گ

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسا�ن و مطالعات فرهن�

یادداشت

حسن حنفی و الهیـات نوین

طبقه حاکمه. حسن حنفی را می توان از منظر فکری در طیف 
»چپ اسالمی« قرار داد که مانند علی شریعتی و محمود طالقانی 
دغدغه »عدالت اجتماعی« و »سیاست رهایی بخش« داشت تا از 
این طریق بتواند توده ها را آگاهی بخشد و آنان را به عنوان قدرتی 
در جامعه در برابر قدرت در ساحت امر سیاسی برسازد تا از 
خالل آن جامعه مدنی و شبکه های آن را بازآفرینی کند. زیرا در 
نظر او یکی از علل تاریخی تأخر فرهنگی مسلمانان که منجر به 
بازتولید استبداد و تکرار چرخه خشونت در جهان اسالم شده 

همین فقدان جامعه مدنی است.
و  پدیدارشناس  نظریه پرداز  یک  به عنوان  حنفی  حسن 
فنومنولوژیست ساحات فکری متنوعی داشته است که کمتر در 
ایران در باب آن اندیشیده شده است. شاید بیرون از مرزهای 
مصر یکی از کشورهایی که بیشتر به آرا او و تأثیراتش بر گفتمان 
عدالت خواهی و دموکراسی برابرخواهانه پرداخته اند، اندونزی 
»یودیان  و  وحید«  »عبدالرحمان  همچون  متفکرانی  که  باشد 
وحیودی« به تأسی از حسن حنفی تالش کرده اند سنت را در 
مواجهه با چالش های عدالت اجتماعی و دموکراسی و حقوق 

بشر مورد استنطاق قرار دهند.
منبع متن: یادداشت منتشرشده در شماره ۷۷6۷ روزنامه ایران 

به تاریخ دوشنبه 1۷ آبان 1400.

حسن حنفی از متفکران انتقادی در جهان اسالم است که دو 
دغدغه کالن دارد: »الهیات رهایی بخش« و »عدالت اجتماعی«. در 
نگاه حنفی، الهیات کالسیک توان مواجهه با چالش های مدرنیته را 
ندارد و از نظر مفهومی چهارچوب الهیات قدمایی شدیداً انتزاعی 
و نخبه گرایانه است. حسن حنفی برای عبور از این وضعیت 
موجد  بتواند  که  است  »الهیات«  از  نوین  فهمی  به دنبال خلق 
»انقالبی فرهنگی« شود و از طریق آن بتوان جامعه را متحول کرد 
و به  سمت »ترقی« و »پیشرفت« سوق داد. اما این پیشرفت نباید 
صرفاً محدود به توسعه کمی و ترقی طبقه حاکم شود بلکه باید 
مبتنی بر دو عنصر مهم »رهایی بخشی« و »عدالت اجتماعی« باشد. 
فهم حنفی از تجدد مبتنی بر یک فهم ایستا و خطی از مدرنیته 
نیست بلکه آن را در بستر تاریخی و فرهنگی جهان اسالم به مثابه 
یک »پدیدار تاریخی« که واقع بودگی ما را هدف گرفته است درک 
و صورت بندی می کند. از این رو است هنگامی که از »انقالب 
فرهنگی« سخن می گوید و همزمان الهیات قدمایی را نقد می کند 
به این نکته اشاره دارد که برای نیل به جامعه مطلوب ما نیازمند 
الهیات نوینی هستیم که بتواند انسان هایی »آگاه« و »معاصر« و »با 

درجه باالیی از همبستگی اجتماعی« بیافریند.
او به ما متذکر می شود که نباید از این نکته غافل شد که احیای 
تفکر در جهان اسالم باید بتواند ساختارهایی اجتماعی و فرهنگی 
برساخت کند که »مردم مدار« باشد و نه صرفاً در خدمت اقویا و 
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مممم  مم  مممم 
ممممممم ممم مممم

مهدی زارعی  
 |   پژوهشگر مطالعات دین و فلسفه

یادداشت

نقدی بر نظام الهیاتی حسن حنفی

در مقابل اراده حاکم بر جهان عاجز و ناتوان است. به تعبیر او: 
اعتقادی این گونه به خدا، خدایی که در آسمانها و در باالتر از 
زمین قرار دارد و سرنوشت انسان ها را رقم می زند، منجر به بند 
کشیده شدن انسانها و عدم آزادی شان و در عمل، منفعل و بی اراده 

و بی تفاوت شدنشان در زندگی می گردد. 
در این تصویر از خدا و جهان، همه چیز به نفع خدا مصادره 
می شود و جهان معنی و ضرورت وجودی اش را می بازد و به 
یک وادی موقّت و ناپایدار و گذرا تبدیل می شود و جای ناپایدار 
آن با حضور خدا پر می شود، خدایی که در قّله هرم قرار دارد. 
در این دیدگاه، قدرت و توانایی های انسان در تغییر جهان، هر 
چقدر ضعیف تر باشد، بزرگی و قدرتمندی خدا به همان میزان 
افزایش می یابد و به تعبیر دیگر، قادر و توانا بودن خدا، در ضعف 
و ناتوانی انسان هاست. حسن حنفی با تأکید بر نقش انسان در 
جهان هستی، عنوان می کند که در دنیای معاصر هیچ چیز در 
هستی خارج از موضوعیت انسانی قابل ارزش گذاری و شناسایی 
نیست. اول موجودیت انسانی شناخته می شود و بعد چیزهای 
دیگر ارزش پیدا می کنند یا شناخته می شوند. زمانی که انسان با 
نظام باز حقایق هستی ارتباط پیدا می کند، حقیقت خود را به مثابه 
کلمات روشن و بدون ابهام، در حیات انسان آشکار می سازد. این 
رویکرد، کاماًل سویه ای اومانیستی دارد و حنفی به پشتوانه آن به 

مواجهه با متون دینی می رود.

این روشنفکر مصری معتقد است که قدما، کار دفاع از خدا را 
که عهده دار آن بودند به خوبی انجام داده و در کار خود پیروز 
شدند و امروز دیگر نیازی به اثبات قدسیت ذات مقدس الهی 
نیست و به اقتضای زمانه باید از اّمت دفاع کنیم که پژمرده از 
فقر و سرخورده از ضعف و شکستهای پیاپی، ماتم زده و ناتوان 
و زمین گیر شده اند. از همین رو، وی به نقش »عمل« در سنت 
اسالمی تأکید بسیار دارد. وی نگرش خدامحوری و حضور آن 
در عرصه اجتماع را عاملی در عقب ماندگی و تحقیر جوامع 
مثبت  به جنبه های  ارزش دادن  با  می کند. وی  قلمداد  اسالمی 
فلسفه های غربی، علیه تفکرات اسکوالستیکی در جهان اسالم به 
نقد می پردازد. به باور او: مسلمانان، »وحی« و »سنت« را طوری 
تعبیر و تفسیر می کنند که زباِن مذهب، در جهان امروز بیگانه 
تلقی می شود. به باور او، زباِن مذهب نمی تواند ارتباطی با زندگی 
امروزین بشر پیدا کند.حسن حنفی بر این باور است که انسان 
در تفکر الهیاتی مورد غفلت قرار گرفته و تمامی توجه در سنت 
دینی، به روی خدا و امور الهیاتی قرار دارد. این روشنفکر مصری 
درباره ضرورت مبارزه علیه ماوراءالطبیعه گرایی مکرراً مقاله نوشته 
و سخن گفته است. وی می گوید ماوراء الطبیعه گرایی، واقعیت 
انسان و واقعیت جهان را به دو اقنوم، طبیعی و فرا طبیعی، تقسیم 
می کند و به یک ثنویت گرایی و دوآلیسم در سرنوشت روانی 
انسان و زندگی اجتماعی وی می انجامد. به باور حنفی، انسان 
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ایده حنفی در خصوص نقد دین و خدا در زندگی امروز چنین 
است که می باید از یک »مذهِب هدفی« به »انسان گرایی« روی 
آورد. به باور وی زبانی که برای توضیح مذهِب هدفی به کار 
زبان،  این  ندارد.  سازگاری  انسان گرایی  مؤلفه های  با  می رود، 
کاستی ها، نارسایی ها و کج فهمی های فراوانی در بیان هدف ها و 
آرمان های اساسی و مبنایی وحی دارد. به باور حنفی زباِن مذهب، 
فرسوده شده و ما اکنون نیاز به تعاریف جهانی از مفاهیمی چون 
علم و آزادی با مشارکت و همیاری همه ملل جهان در شرق و 
غرب داریم. حنفی معتقد است که اندیشه توحیدی در گذشته 
از سوی شرک پرستی در معرض خطر بود. اما اکنون وضعیت 
به شکل ریشه ای تغییر یافته است. اندیشه توحیدی بدان مفهوم 
به هیچ وجه در خطر نیست و توسط عموم مسلمانان پذیرفته 
شده است. انسان ها اغلب خدا را به مثابه یک شیء نمی شناسند، 
آن ها خدا را کیفیتی متعالی می دانند که انسان ها مرتبط و متأثر از 
این کیفیت اند. در عوض خطرات دیگری به وجود آمده است که 
انسانها به تحت سلطه و جبر کشیده شده اند. در چنین وضعیتی، 
یک توضیح نو، یک تعبیر و تفسیر نو الزم است تا جباریت های 
جدید و خطرات جدید و سلطه های جدید را بشناساند، و با تکیه 
بر خدا، انسان ها را به سمت مقوالت انسانی، حق طلبی، انقالب 

و تحول، آزادی و رهایی، رشد و پیشرفت هدایت نماید.
آنگونه که این روشنفکر مصری می اندیشد: خداپرستی فقط یک 
امر نظری نیست؛ بلکه یک فراخوان جهت یک زندگی پر مبارزه 
و مجاهدانه در میان واقعیت های موجود در زمین است. تفسیر و 
توضیح حیات همواره باید در جهت این دورنما صورت پذیرد 
و نه در خدمت یک نظام الهیاتی صرف. مواجهه حسن حنفی 
با نظام الهیاتی به این صورت ترسیم شده است. وی انسان را 
در رأس امور عالم قرار داده است و هر آنچه را که خللی در 
امور او پدید آورد مورد نقد قرار می دهد. حنفی، بر آن است که 
ایده پردازی ها در خصوص نظام الهیاتی، گاه انسان را به حاشیه 
می راند و قدرت قاهره خداوندی را به رخ می کشد. انسان در 
زیر این قدرت قاهره، گاه دست و پا می زند و گاه از شکوفایی 

استعدادهای خود محروم می ماند.
رویکرد حنفی به نظام الهیاتی اما خالی از خلل نیست. کمتر متفکر 
مسلمانی است که بر این نکته اذعان کند که قدرت خداوندی، 
سبب ساز نابودی استعدادهای انسانی می شود. آنچه در تفکر 
اسالمی وجود دارد، نه له شدن انسان بر زیر دستگاه الوهیت، 
بلکه پرکشیدن و به تعالی رسیدن اوست. در متون دینی به کّرات 
شاهدیم که از انسان به عنوان خلیفه الهی سخن به میان آمده 
است. انسان خلیفه خدا و حامل بار امانتی است که آسمان و 
زمین و کوه ها از تحمل آن سر باز زدند. آنچه در متون دینی 
شاهدیم، توجه به این مهم است که انسان می باید جایگاه و شأن 
خود را به نیکی دریابد. او نه موجودی است که در زیر بار قدرت 
خداوندی از بین برود، و نه توان آن را دارد که ادعای »انا ربّکم 

االَعلی« سر دهد. ارزش انسان زمانی مشخص می شود که انسان 
جایگاه حقیقی خود را درک کند. حقوق انسانی همواره مورد 
تأکید و توجه متون اسالمی بوده، اما نه بدان معنا که قدرت او 
با اراده خالق هستی برابری کند. نکته ای که به نظر می رسد در 
آراء حنفی مورد غفلت قرار گرفته است، عدم التفات وی به 
ساحت معنوی وجود انسان است. ساحت معنوی انسان، یکی از 
اصلی ترین گوهرهای وجود آدمی است. این گوهر جز با تأسی 
به فرامین الهی و جز به حضور خداوند، تعالی پیدا نمی کند و 
سیراب نمی شود. اگر توجه به انسان مهم است، می باید از تمامی 
جنبه های وجودی او سخن به میان آوریم. مغفول نهادن این بخش 
از ساحت وجودی انسان که می توان آن را اصلی ترین ساحت 
وجودی انسان نام نهاد، البته روا نیست. حسن حنفی وقتی که 
از تکالیف دینِی انسان سخن می گوید، گویی مشّقت مضاعفی را 
برای انسان در نظر دارد. مشّقتی که هیچ عایدی در بر ندارد و هیچ 
ثمره ای به بار نمی آورد. این گونه مواجهه با تکالیف دینی البته 
نحوه ای ساده سازی ماجرا است. هدف و رسالت تکالیف دینی، 
جز برای انسان و جز در جهت تعالی او صورت نمی پذیرد. در 
تفسیر حنفی از این تکالیف، به نظر می رسد که وی این تکالیف را 
عوایدی برای خداوند می داند و انسان به واسطه این امور، منفعتی 
را برای خداوند در نظر می آورد. این رویکرد را نمی توان یک 
مواجهه دینی و برآمده از آموزه های دینی دانست. در تعالیم دینی 
شاهدیم که التفات بر تکالیف، همگی با محوریت ارج و قرب 
نهادن به انسان صادر شده است و هدفی جز برکشیدِن انسان 
ندارد. این تکالیف نه منفعتی به ساحت خداوندی می رساند و 
نه عدم اجابت آن، گردی بر ساحت خداوندی می نشاند. تنها و 
تنها، می تواند از انسان دستگیری کند و او را به معنویت و کمال 

نائل آورد.
اگر خداوند در دین و برنامه های دینی، بشر را ملزم و مکّلف 
به نماز، روزه، حج، زکات و سایر موارد کرده، همه این امور به 
حقوق بشر باز می گردد، چنان که انسان حق تکامل، فهمیدن، 
رشد کردن، همجواری با مالئکه، دوری از خوی حیوانی و حق 
برتری از جماد و نبات را دارد. این ها همه از حقوق مسّلم اوست 
و تنها راه تحصیل این امور، اجرای تکالیف و احکام دینی است. 
با این تفسیر، می توان به این مهم دست یافت که حضور خداوند 
و اجرای قوانین الهی لزوماً به معنای نفی انسانیت و حقوق انسانی 
نیست. به نظر می رسد که با اندیشه خدامحوری، نه حقی از انسان 
ضایع می شود و نه ستمی بر انسان می رود و نه انسان در زیر ارابه 
خدایان نابود می شود. ساحت های مختلف وجودی انسان، اقتضا 
می کند که پاره ای از تکالیف را به انجام رساند و سویه های معنوی 

وجود انسان را نیز ُحرمت نهاد و به تعالی انسانی اندیشید. 
آنالین، 25  دین  سایت  در  منتشرشده  یادداشت  متن:  منبع 

اردیبهشت 139۷.
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حسن حنفی از استوانه های نواندیشی دینی بود. نگرشی که به 
دین برگزید، همخوانی با دنیای جدید داشت. نمی خواست که 
دینداران خود را محروم از زندگی کنند. شاید جرقه های این 

از همان کودکی در او زده شده بود. خانواده اش اهل  نگرش 
هنر بودند. او هم به موسیقی عالقمند شد. ویولن می نواخت. در 
هنگامه ی کهولت سن هم پروایی نداشت که از دین سخن بگوید 

هادی طباطبایی  
فارغ التحصیل کارشنایس ارشد فلسفه اسالمی دانشگاه عالمه طباطبا�ی

یادداشت

حسن حنفی؛ زوربای مصری
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و ساز هم بنوازد. این دو را در کنار هم می خواست. به دین هم 
که می پرداخت، آن را مانعی در کسب لذاِت دنیا نمی دید. 

بود.  کرده  تعریف  اساس  بر همین  را هم  فکرِی خود  پروژه  
می گفت که غرق در تئوری هاشدن، انسان را از زندگی کردن باز 

می دارد. دین یعنی عمل. 
عمِل دینی خود می تواند لذت آفرین باشد. اگر لذتی از این عمِل 
دینی حاصل نمی شود از آنجاست که فهم صحیحی از آن ارائه 
نشده است. می گفت که مسلمانان وحی و سنت را طوری تفسیر 
کردند که برای بشر امروز بیگانه است. به گونه ای از مذهب 

سخن گفته اند که با زندگی امروز کمتر ارتباطی برقرار می کند. 
در اعتراض به این رویکردها می گفت که مفسران اسیر اقواِل 
گذشتگان شده اند. اما باید دانست که گذشتگان، رسالِت دفاع از 

الهیات را که بر عهده داشتند به خوبی انجام دادند. 
اما امروز نوبِت ماست که از نظام الهیاتی دفاع 
کنیم. این دفاع، لزوماً با آنچه گذشتگان بیان 

می کردند نسبتی ندارد. 
در  که  خدایی  به  اعتقاد  می گفت  حنفی 
آسمان هاست و سرنوشت انسانها را رقم 
می زند، منجر به بند کشیده شدن انسان ها و 
عدم آزادی شان می شود. اینگونه تفسیر از 
خدا، باعث می شود انسانی که مختار آفریده 

شده، در عمل بی اراده و منفعل باشد. اینچنین 
انسانی به مرور از این خدا رمیده می گردد. 

حنفی از همین رو می گفت که بسیاری از واژگاِن دینی را امروزه 
می باید به دید دیگری نگریست. دغدغه ی بشرِ امروز، اجنّه و 
شیطان و مالئکه نیست. درد بشرِ امروز، دست یابی به حقوقی 

است که باید به دست آوَرد. 
سوی  از  گذشته  در  توحیدی  اندیشه  که  می گفت  حنفی 
شرک پرستی در معرض خطر بود. اما اکنون وضعیت به شکل 
ریشه ای تغییر یافته است. اندیشه توحیدی دیگر به آن شکِل 
سابق در خطر نیست. امروزه انسان ها خدا را اغلب به مثابه یک 

شیء نمی شناسند. آنها خدا را کیفیتی متعالی می دانند. 
اما در عوض خطرات دیگری به وجود آمده است. خطراتی که 
انسان را تحت سلطه قرار داده است. در چنین وضعیتی، یک 
توضیح نو، یک تعبیر و تفسیرِ نو الزم است. نیاز است که دینداران 
با تکیه بر خدا، به مقوالت انسانی، حق طلبی، تحول خواهی، 

آزادی و رهایی، رشد و پیشرفت تأکید کنند. 
انسان را فارغ از دین و مذهبش مورد ارج قرار دهند. بر حقوق 
او تأکید کنند. زیر بارِ تئوری ها و نظام های الهیاتی، استعدادهای 

خود را مغفول نگذارند. 
حنفی بر نقش انسان در جهان هستی توجه می داد. می گفت که 
در دنیای معاصر، هیچ چیز خارج از موضوعیت انسانی قابل 
ارزش گذاری و شناسایی نیست. اول موجودیت انسانی شناخته 

می شود و بعد چیزهای دیگر ارزش پیدا می کنند. در تعبیری گفته 
بود که: خداپرستی فقط یک امر نظری نیست. بلکه یک فراخوان 
جهت یک زندگی مجاهدانه در میان واقعیت های موجود در 

زمین است. 
برآوردن  داد.  قرار  خود  همت  وجه  را  زمین  در  عمل  باید 
استعدادهای انسانی نمی باید زیرِ بارِ یک نظامِ الهیاتی از میان 
برود. حقوق و آزادی هایش نمی باید اسیر این تئوری ها گردد. 
سپس می گفت که گاه قدرت قاهره  خداوندی به نحوی ترسیم 

شده که انسان در زیر بار آن دست و پا می زند. 
حنفی با این نگرش، هم انسان را ارج و ُقرب می نهاد و هم بر 
خدامحوری تأکید داشت. می گفت که اعتقاد به خدا مانعی بر سر 
راه انسان نیست. حتی پیش برنده است. برای اثباِت این سخنش، 
از مأثورات دینی هم کمک می گرفت. حنفی، زیستن در 
این دنیا را هم جدی می گرفت. عملی که گاه به 
بهانه های دینی مغفول گذاشته شده است. َوال 
نیا گویی در نظر حنفی  تَنَس نَصیبََک مِن الدُّ

برجسته آمده بود.
یونانی  زوربای  به  بی شباهت  روشش 
نبود. زندگِی دنیایی را هم اهمیت می داد. 
نیامده  آینده ای  و  تئوری ها  به  را  همه چیز 
موکول نمی کرد. زیسِت این جهانی را هم ارج 
می نهاد. زوربا صفت بود. اما در چهارچوبه  دین و 
آیین. این مرامی بود که حسن حنفی تعلیم داد، نام خود 
بر دفترِ متفکراِن دینی ثبت کرد و دیده از جهان فرو بست. منِش 

یک متفکر عربی، یک نواندیش اسالمی و یک زوربای مصری.
منبع متن: کانال تلگرامی نیلوفر، 11 آبان 1400.

حنفی می گفت اعتقاد به خدایی که 
در آسمان هاست و سرنوشت انسانها 

را رقم می زند، منجر به بند کشیده شدن 
انسان ها و عدم آزادی شان می شود.



آقای حسن حنفی استاد فلسفه دانشگاه قاهره یکی از شاخص ترین اندیشمندانی است که داعیه 
آشتی بین سنت و مدرنیته را در سر پرورانده و نظریات خود را روی این هدف پی ریزی کرده است. ایشان 

که در سال 1935 میالدی به دنیا آمده و سابقه تحصیل و تدریس در دانشگاه های مختلفی همچون سوربون 
فرانسه، فیالدلفیای آمریکا و برمن آلمان را در کارنامه خود دارد، با قراردادن موضوع بازسازی سنت های اسالمی 

به عنوان پروژه کاری خود، کتاب های زیادی را در این زمینه به قلم تحریر درآورده است.
برخی از این آثار حنفی در دو دهه ابتدایی انقالب اسالمی، در ایران ترجمه شده و جسارت بیشتری به روشنفکران بومی 
در جهت مقابله با قرائت های سنتی از دین بخشیده است. فوت این اندیشمند معتزلی در سال جاری بهانه ای شد تا 

جبهه روشنفکری ایرانی، ِدین خود را به این استاد مصری ادا کرده و به سراغ بازنشر آثار و نظریات وی برود. 
صحبت های اغراق آمیز عبدالکریم سروش در تجلیل از مقام حسن حنفی و اعطای لقب »پدر نواندیشی دینی« به 

وی، مقدمه نشر یادداشت ها، مصاحبه ها و سخنرانی های زیادی را در فضای مجازی فراهم کرد.
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