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19-33
به  که  است  نواندیشانی  جمله  از  حنفی  حسن  چکیده: 
واسطه پروژه معروف خود با عنوان »التراث و التجدید« و 
همچنین تألیفات پرشمار در زمینه های گوناگون شناخته 
گوناگون  ابعاد  خود،  پروژه  در  تا  دارد  تالش  حنفی  می شود. 
فقه،  اصول  کالم،  همچون  زمینه هایی  در  اسالمی  میراث 
از  یکی  نماید.  مجدد  خوانش  را  تصّوف  و  فلسفه  فقه، 
علمی،  تکاپوی  و  جست وجو  این  در  انگیزه های  مهم ترین 
از  که  است  رایج  اسالمی  مطالعات  به  وی  انتقادی  نگاه 
علمی  و  کادمیک  آ چارچوب  در  مطالعات  این  وی،  منظر 
خود منحصر شده و هیچ دستاوردی برای زندگانی روزمره 
حاضر،  نوشتار  در  نویسنده  است.  نداده  ارائه  مسلمانان 
می پردازد.  وی  آثار  و  حنفی  حسن  معرفی  به  نخست 
نوسازی  در  را  حنفی  دیدگاه  و  نقش  به اختصار،  سپس، 
نوسازی  شیوه های  ادامه،  در  می دارد.  بیان  اسالمی  میراث 
مطرح  را  نگرشی  و  روشی  زبانی،  نوسازی  جمله  از  حنفی 
می کند. درنهایت، نوشتار را با بیان نکاتی درباره پروژه حنفی 
و گفتگوی وی با بسام الجمل پیرامون نواندیشی در اسالم، 

به پایان می رساند.
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Hassan Hanafi and “Renovation of Islamic 
Heritage”
By: Hamid Reza Tamaddon

Abstract: Hassan Hanafi is one of the new 
thinkers who is known for his famous project 
“Al-Torath wa al-tajdid” as well as his nu-
merous works in various fields. In his project, 
Hanafi tries to re-read the various dimensions 
of Islamic heritage in areas such as theology, 
principles of jurisprudence, jurisprudence, 
philosophy and Sufism. One of his most 
important motivations in this research and sci-
entific endeavor is his critical view of common 
Islamic studies, which, in his view, is limited 
to academic and scientific framework and has 
not yielded any results for the daily lives of 
Muslims. In the present article, the author first 
introduces Hassan Hanafi and his works. He 
then briefly outlines Hanafi’s role and views 
in the renovation of Islamic heritage. Next, 
he discusses Hanafi’s method of innovation, 
including innovation of language, method, and 
attitude. Finally, he concludes the article by 
mentioning some points about Hanafi’s project 
and his conversation with Basam al-Jamal about 
intellectualism in Islam.
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intellectualism, reconstruction, Islamic thought, 
religious intellectualism, Hassan Hanafi’s 
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حسن حنيف و  )جتديد التراث اإلسالمي(
محيد رضا متّدن

 متن املجّدديتن، حيتث اشتهر 
ً
اخلالصـة: يعتّد حستن حنتي واحتدا

متن  وغيتره  والتجديتد(  )التتراث  عنتوان  حتتت  املعتروف  مبشتروعه 
تأليفاته الكثيرة يف املجاالت املختلفة.

يستعى حنتي يف مشتروعه إىل إعتادة قتراءة األبعتاد املختلفتة للتتراث 
والفلستفة  والفقته  الفقته  صتول 

ُ
وأ التكالم  مياديتن  يف  اإلستالمي 

والتصّوف.
ومن أهّم دوافعه يف هذا البحث والنشاط العلمي هو نظرته النقدّية 
إىل الدراستات اإلستالمّية الشتائعة، حيتث يترى أ ّنتا قتد قّيتدت 
تنفتع  مثتاٍر  أّي  تقتّدم  مل  ّنتا  وأ  والعلمّيتة،  كادميّيتة  األ طتر 

ُ
باأل نفستها 

املسلمني يف حياهتم اليومّية.
يف حبستن حنتي وتأليفاته،  يبتتدئ الكاتتب يف املقتال احلايل بالتعر
مّث يبتنّي باختصتار دور احلنتي ورأيته يف جتديتد التتراث اإلستالمي. 
كما يبنّي أساليب التحديث لدى حني اليت مهنا التحديث اللغوي 

واملهنجي والفكري.
ينهتي املقتال ببيتان بعتض النقتاط حتول مشتروع حني وحتواره مع  و

بّسام اجلمل حول التجديد الفكري يف اإلسالم.

التتراث اإلستالمي، اإلصتالح،  املفـردات األساسـّية: حستن حنتي، 
أفتكار  التجديتد،  املجّدديتن،  الديتي،  التجديتد  اإلستالمي،  الفكتر 
حستن حنتي، التتراث الديتي، الدراستات اإلستالمّية، املجتّددون 

العرب، التراث والتجديد، التجديد يف اإلسالم.
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کـه بـر سـایر نواندیشـان دینـی بـر جای گذاشـته  دکتـر حسـن حنفـی1و2 بـه سـبب تألیفـات بسـیار و تأثیراتـی 
چنـدان نیـازی بـه معرفـی نـدارد، امـا در ایـن مجال بـرای خوانندگانی که ایشـان را نمی شناسـند سـطوری 
چنـد بـه معرفـی ایـن اسـتاد فلسـفه دانشـگاه قاهـره اختصـاص یافتـه اسـت. دکتـر حنفـی در سـال 1935 
از دانشـگاه قاهـره  بـا مـدرک لیسـانس فلسـفه  گشـود. در سـال 1956م  بـه جهـان  در شـهر قاهـره چشـم 
یـخ تمـدن از  فارغ التحصیـل شـد و یـازده سـال بعـد، یعنـی در سـال 1966م دکتـرای خـود را در رشـته تار
ی در کسوت استادی در فاصله سال های 1971 تا 1975به عنوان استاد  یافت کرد. و دانشگاه سوربن در
کش( به  مدعو در دانشگاه فیالدلفیای آمریکا و در میانه سال های 1982 تا 1984م در دانشگاه فاس )مرا
یس پرداخت. دکتر حنفی همچنین به عنوان اسـتاد مدعو در دانشـگاه تولوز فرانسـه، دانشـگاه برمن  تدر
یس کرده است. همچنین با دانشگاه سازمان ملل متحد  آلمان و برخی دیگر از دانشگاه های آمریکا تدر

کرده است. )در فاصله سال های 1984 تا 1987م در توکیو( به عنوان مشاور علمی همکاری 

کتبش نیز به همین نام اسـت، التراث و التجدید )میراث و نوسـازی( نام  که یکی از  ی  مهم ترین پروژه و
که هر یک از آنها را در آثاری  گونی است  گونا که طی نیم قرن بدان اشتغال داشته و دربردارنده ابعاد  دارد 

یده است. از جمله: کاو گانه  جدا

کـه در کتـاب مـن العقیدة إلی الثورة بـه آن پرداخته و در زمینه علم اصول دین  1.  بازسـازی میـراث قدیـم 
است.3

2. من النقل إلی اإلبداع در علوم ِحکمی )2000 تا 2002 م(
3. من النص إلی الواقع در باب اصول فقه )2005م(

4. من الفناء إلی البقاء در زمینه علم تصّوف )2008م(
5. من النقل إلی الفعل در باب قرآن، حدیث، تفسیر، سیره و فقه )2009 تا 2010م(

6. پروژه بررسـی میراث غربی با عنوان »الموقف من التراث الغربی« در دو اثر ظاهریات التأویل و تأویل 
یافت  که به واسـطه نگارش آنها توانسـت مدرک دکتری خود را از دانشـگاه سـوربن فرانسـه در الظاهریات 

کند. )1965م(
7. مقدمة فی علم اإلستغراب4 )1991م(

ژه  یری درست و تا حد امکان همه جانبه از دکتر حنفی و پرو کرده تا تصو رقی های این نوشتار به وسیله نگارنده تنظیم شده و تالش  1. همه پاو
کمتر نیست. گر از آنچه در متن آمده بیشتر نباشد  او به دست دهد. بنابراین اهمیت آنها ا

2. این معرفی ترجمه  نگارنده از متنی اسـت که به وسـیله دکتر بسـام الجمل در جلد دوم کتاب محاوالت تجدید الفکر االسـالمی نوشـته شـده 
است.

ژه مهم »التراث و التجدید«  3. حنفی کتابی با عنوان التراث و التجدید؛ موقفنا من التراث القدیم نوشته است که یکی از سه محور اصلی پرو
ژه حنفی عبارتند از: »موقفنا من التراث الغربی« و »نظریة التفسیر )موقفنا من الواقع(«. کتاب التراث  وی به شمار می رود. دو محور دیگر پرو
و التجدیـد؛ موقفنـا مـن التـراث القدیـم تـا آنجـا کـه نگارنـده اطـالع دارد، در سـال 2001 م بـه وسـیله المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات و النشـر در 
192 صفحه به چاپ پنجم رسید. این کتاب مانیفست حنفی به شمار می رود و موضع وی نسبت به سنت اسالمی را بیان می کند. اّولین 

ژه انبوه وی در پنج مجلد با عنوان من العقیدة الی الثورة در سال 1987م به چاپ رسیده است. قسمت از پرو
4. دکتر حنفی منتقد شـیوه شرق شناسـی رایج اسـت و در این کتاب عالوه بر نقد این شـیوه به نقد و بررسـی تمدن غربی بر اسـاس مبانی خود 
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8. فشته، فیلسوف المقاومة )2003م(
9. برغسون، فیلسوف الحیاة )2008م(

10. رسالة فی الالهوت و السیاسة لسبینوزا )1973م(
11. نماذج من الفلسفة المسیحیة للسنج )1977م(

12. تعالی األنا موجود لجان بول سارتر )1977م(

گونی را به رشته تحریر  گونا دکتر حنفی همچنین در باب فلسفه و فرهنگ فلسفی )فلسفی اندیشی( آثار 
درآورده است. از جمله:

1. قضایا معاصرة )1977م(
2. دراسات إسالمیة )1982م(

3. دراسات فلسفیة )1987 م(
4. هموم الفکر و الوطن )1998م(

5. حصار الزمن )2005م(

او همچنین در فرهنگ سیاسی آثاری را پدید آورده است. از جمله:
1. من مانهاتن إلی بغداد )2000م(

2. جذور التسّلط و آفاق الحریه )2001م(
3. وطن بال صاحب )2008م(

4. نظریة الدوائر الثالث، مصر و العرب و العالم )2008م(
5.  الواقع العربی الراهن )2011م(

6.  الثورة المصریة فی عامها األول )2012م(

حسن حنفی و نوسازی میراث اسالمی
ندای »نواندیشی« و »بازسازی« اندیشه اسالمی که زاییده میراث و سنت است از حمله ناپلئون بناپارت 
به مصر5 ابتدا در مصر و شام6 و آن گاه در سایر سرزمین های اسالمی پیچیده شده است. اینکه آیا اساسًا 
گفت یا نه7 و اینکه آیا میان »نواندیش« و »روشـنفکر«  می توان از »روشـنفکری یا نواندیشـی دینی«  سـخن 

یخمنـدی، پرداختـه و بـا جهانی بـودن ایـن تمـدن مخالفـت کـرده اسـت. ایـن تالش هـا موجب تأسـیس علمی بـا عنوان  غربیـان، همچـون تار
که موضوع آن شناخت غرب است. »علم االستغراب« یا علم غرب شناسی به دست وی شد 

یخ نـگاران مصـری )شـاید بـه سـبب وطن دوسـتی( سـهم ایـن حملـه در شـکل گیری عصـر »نهضـت« و روشـنگری را ناچیـز  5. البتـه برخـی از تار
می دانند.

یژه شـهرهای قاهره و بیروت حتی پیش از شـروع عصر »تنظیمات« به کتاب  6. عالقه مندان برای یافتن علت پیشـگامی این دو سـرزمین و به و
کنند. سیری در اندیشه سیاسی عرب دکتر حمید عنایت مراجعه 

یـوش شـایگان در مصاحبـه ای در سـال 1388 ش همنشـینی ایـن دو واژه را نامأنـوس دانسـته اسـت: »مـن نمی دانـم  7. بـرای نمونـه دکتـر دار
روشـنفکری دینی چیسـت؟ آدم یا روشـنفکر هسـت یا نیسـت. من می فهمم که روشـنفکر مؤمن باشـد، خیلی از روشـنفکرها مؤمن هسـتند، 
ادری هم باشـد. روشـنفکر  روشـنفکر، روشـنفکر اسـت، اما می تواند اعتقادات دینی هم داشـته باشـد، می تواند هم نداشـته باشـد. می تواند ال
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تفاوتـی وجـود دارد یـا خیـر، مسـئله نگارنـده در ایـن نوشـتار نبـوده اسـت، امـا در هـر حـال نمی تـوان از ایـن 
کـه تولیـدات علمـی بسـیاری داشـته اسـت چشـم پوشـید. همچنیـن دوران نخسـت روشـنگری و  جریـان 
ی، یعقوب  آنچـه بـا عنـوان »عصـر النهضـة« در جهان عرب با ظهور اندیشـمندانی همچـون رفاعة طهطاو
صنـوع، شـبلی شـمیل، طـه حسـین، شـیخ محمـد عبـده، علـی عبدالرازق و ... شـناخته شـد چندان در 

این مجال مورد توجه نبوده است.

گاهی داخلی نسـبت به تولیدات و  کمبود آ آنچه نگارنده را وا داشـت تا در این زمینه دسـت به قلم ببرد، 
که امروزه نواندیشی  تالش های علمی پیشگامان این جریان در جهان عرب است. این در حالی است 
دینـی در جهـان عـرب بـا عنوان »التیار التجدیدی«، دسـتاوردهای دوران نخسـت روشـنگری را بررسـی و 
کـز تحقیقاتـی و انجمن هایـی همچـون  کـه در قالـب مرا کـرده اسـت.8 از ویژگی هـای ایـن جریـان  نقـد هـم 
مؤسسـه »مؤمنـون بـال حـدود« و »رابطـة العقالنییـن العـرب« فعالیـت سـازمان یافتـه، زیـر نظـر نواندیشـانی 
یـب، جـورج طرابیشـی، صـادق جـالل العظـم و عزیـز العظمة  همچـون عبدالمجیـد الشـرفی، حمـادی ذو
کـه از فاصلـه اندیشـگانی میـان جهـان عـرب و جهان  فعالیـت می کننـد، نـگارش یـا ترجمـه آثـاری اسـت 

غرب بکاهد.9

در این میان، یکی از نواندیشانی که از ابتدای فعالیت علمی خود )از سال 1960م تا کنون( نامی را بر آنچه 
که  در ذهن داشت نهاده و همواره در پی توسعه و تقویت محورهای آن برآمده، دکتر حسن حنفی است 
به واسطه پروژه معروف خود با عنوان التراث و التجدید و همچنین تألیفات پرشمار خود در زمینه های 
گون میراث اسالمی در زمینه هایی  گون شناخته می شود. حنفی تالش دارد تا در پروژه خود ابعاد گونا گونا

کار خـودش را انجـام  کار روشـنفکری اش  کاتولیـک باشـد، مسـیحی باشـد، هـر چـه خواسـت باشـد، امـا در  می توانـد در درون مؤمـن باشـد، 
ییم روشنفکر دینی«. می دهد. من ازدواج این دو مفهوم را شخصًا نمی فهمم. سروش و مجتهد شبستری روشنفکرند، نیازی نیست بگو

ردهای علمی جهان عرب باشـد. عـالوه بر آن،  8. شـاید علـت ایـن غفلـت، وجـود احسـاس بی نیـازی در محافـل علمی ایران نسـبت به دسـتاو
یسـد: »یکـی از کمبودهـای اساسـی محیـط فکـری مـا در نیم قـرن اخیـر،  دکتـر حمیـد عنایـت در تحلیلـی قابـل تأمـل از دالیـل ایـن مسـئله می نو
یشه های فرهنگی نیز دارد. شیفتگی  گذشته از علل سیاسی، ر کشورهای مسلمان است. این بی خبری  بی خبری از جریان های فکری در 
سـطحی بیشـتر باسـوادان مـا بـه اندیشـه های غربـی و بیـزاری آنـان از هـر آنچـه بـوی کهنگـی و دیرینه دوسـتی بدهـد بی گمان یـک علت عمده 
آن اسـت، ولـی از تعصب هـای مذهبـی نیـز کـه بـر پراکندگـی و چنددسـتگی ملت هـای این منطقه افزوده اسـت غافل نباید بـود ... چیزی که 
گفتـه مانـده، آزموده هـای ملت هایـی بـوده اسـت کـه وضعی همانند ما در گذشـته نزدیک داشـته اند  یسـندگان مـا اغلـب نا در پژوهش هـای نو
ری های  گاهـی از داو یافتنـد. آ و زودتـر از مـا بـا فرهنـگ غـرب ارتبـاط پیـدا کردنـد و در پـاره ای مـوارد نیـز مبانـی آن را بـا دیـدی انتقادی تـر از مـا در
یسـندگان ایـن ملت هـا در زمینـه تمـدن و فرهنـگ غـرب هـر انـدازه اندیشـه های آنـان گاه خـام و سـاده دالنه بنماید، می تواند دسـت کم معیار  نو
ین بی و هایدگر و مارکوزه و جز اینان ...«. )عنایت، سـیری در  یی سـخنان شـپنگلر و تو واقع بینانه تری در بحث ها به دسـت ما دهد تا بازگو

اندیشه سیاسی عرب، ص 15(
ردهای علمی تولیدشده به وسیله آنها را بررسی اجمالی  ین دستاو 9. خوانندگان می توانند به سایت دو مرکز معرفی شده مراجعه نموده و عناو
یـان در زمینـه شـیوه های جدیـد »فهـم متـن« و یـا تأثیـر »فلسـفه زبـان« در  کننـد. تنهـا بـرای ذکـر برخـی از نمونه هـا می تـوان بـه تولیـدات ایـن جر
رنـده« به ارکان دیگر همچون »متن«، »مفسـر«)با عنـوان نظریة التلقی( و  مطالعـات دینـی اشـاره کـرد کـه عـالوه بر رکن نخسـت، یعنی »پدیدآو
که به نظر نگارنده می توان بخشی از آنها را در علم اصول فقه نیز  کرد. همچنین در مسئله فلسفه زبان به نکاتی پرداخته اند  »واقعیت« اشاره 
لت زبانی )باز و بسته یا منفتح و منغلق بودن( که به ناچار هر فهمنده ای باید درباره آنها تعیین موضع  وارد کرد. مبحثی همچون دو گونه دال

کند یا خیر؟: که مثاًل آیا یک متن می تواند همزمان چند معنا را افاده  کند  و مشخص 
-https://www.alawan.org/

-https://library.mominoun.com/acceuil
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کند. یکی از مهم ترین انگیزه های وی  کالم، اصول فقه، فقه، فلسفه و تصوف را خوانش مجدد  همچون 
در این جست وجو و تکاپوی علمی، نگاه انتقادی وی به مطالعات اسالمی رایج است که از منظر او این 
کادمیک و علمی خود منحصر شده و هیچ دستاوردی برای زندگانی روزمره  مطالعات در چارچوب آ
که همین نگرش موجب شده است تا وی میراث اسالمی  مسلمانان ارائه نداده است.10 به نظر می رسد 
که از چشم منتقدان وی نیز دور نمانده است.11 البته  یک و سیاسی بنگرد. امری  را با عینک ایدئولوژ
گون این میراث اعتراف  گونا کم نظیر یا بی نظیر وی بر جنبه های  گاهی و تسلط  همین منتقدان خود به آ
کرده اند.12 با وجود این، آثار وی حتی در جهان عرب نیز مورد توجه شایسته و بایسته قرار نگرفته و شاید از 

میان نواندیشان کسی جز محمد عابد الجابری به اندیشه های وی التفات نداشته است.13

کـرده  فعالیت هـای علمـی دکتـر حنفـی منحصـر بـه نـگارش و تألیفـات خـود نبـوده و در ایـن مسـیر تـالش 
کنـد. بـرای  یـج و تقویـت  تـا از طریـق ترجمـه برخـی از آثـار مهـم بـه زبـان عربـی، گفتمـان مدنظـر خـود را ترو
نمونه رسـاله سیاسـی الهی اسـپینوزا )Theologico-Political Treatise( را با عنوان رسـالة فی الالهوت و 

که خود بر آن نگاشت به زبان عربی بازگرداند. السیاسه با مقدمه ای صدصفحه ای 

مهم تریـن اندیشـه های حنفـی دربـاره میـراث اسـالمی و نوسـازی آن را بایـد در کتـاب التـراث و التجدیـد، 
موقفنـا مـن التـراث القدیـم پی جویـی کـرد. حسـن حنفی بر خالف برخـی از نامدارترین نواندیشـان دینی، 
میراث دینی را زنده و پویا می داند که بر سلوک و روابط مردم اثر می گذارد و در نتیجه نباید آن را در موزه ها 
ی راه ایجاد تغییر در جوامع اسـالمی را نوسـازی این میراث دینی دانسـته  کرد.14 همچنین و جسـت وجو 
که چشم بسـتن بر میراث دینی را چشم بسـتن  کنارگذاشـتن آن را روا نمی داند و بر همین اسـاس اسـت  و 

بر واقعیت می داند.

ی نگاه انتقادی خود را بر همین پایه بنا می کند و در آثار خود همواره دو گروه را از دم تیغ نقد می گذراند: و
کـه همـواره نـدای بسـندگی بـه میـراث دینـی سـر می دهند و خود را از تمام دسـتاوردهای بشـر  1. دسـته ای 

بی نیاز می دانند.

که به میراث دینی با دیده تحقیر نگریسته و بر همین اساس خود را بی نیاز از آن می دانند. 2. گروهی 

10. بـه نظـر می رسـد کـه گرایش هـای وی بـه آنچـه وی جریـان »چـپ اسـالمی« نامیده بر نگرش وی مؤثر بوده اسـت. حنفـی از آن رو هوادار جریان 
کار آمدی میراث حاضر و لزوم بازسازی آن معتقد است )چپ( و از دیگر سو نادیده انگاشتن  چپ اسالمی خوانده می شود که از یک سو به نا

میراث دینی را هم نادرست می داند. )اسالمی(
11. برای یافتن نقدهایی بر شیوه وی ر.ک به: بلقزیز، نقد التراث )العرب و الحداثة 3(، ص 159-187.

که به نظر نگارنده نقطه ضعف روشنفکران وطنی به شمار می رود. 12. امری 
یـس نشـر می یافـت و سـپس مجموعـه  کـه در مجلـه ای در پار گرفـت  13. در دهـه هشـتاد میـالدی میـان ایـن دو گفت وگوهایـی مکتـوب انجـام 
همیـن گفت وگوهـا در سـال 1990م در قاهـره بـه وسـیله الموسسـة العربیـة للدراسـات و النشـر در قالـب یـک کتـاب بـا عنـوان حـوار المشـرق و 

المغرب)حوار الثمانینات( به چاپ رسید.
کّل الطرقات  کّل لحظة و نری ابن سینا فی  کّل یوم و نتفنس الفارابی فی  14. حنفی در این زمینه جمله معروفی دارد: »فنحن نعمل بالکندی 
راء قوتنا الیومی«. )حنفی، التراث و  و بالتالـی یکـون تراثنـا القدیـم حّیـا یـرزق یوّجـه حیاتنا الیومیة و نحن نظّن أّننـا نبحث عن الرزق و نلهث و

التجدید؛ موقفنا من التراث القدیم، ص 17(
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کامـل از معرفـت غربـی را درسـت نمی دانـد،  گسسـت  گرچـه  دکتـر حنفـی بـر اسـاس همیـن مـورد اخیـر، ا
امـا همـواره بـه »غـرب« و دسـتاوردهای معرفتـی آن و همچنیـن شـیوه بررسـی میـراث اسـالمی بـه وسـیله 
گزینشـی دارد. او در راسـتای تالش هـای افـرادی همچـون انـور عبدالملـک،  مستشـرقان نـگاه منتقدانـه و 
پا، در بخش  یت ارو ادوارد سـعید و محمـد ارکـون )و البتـه متفـاوت از آنهـا( بر مبنای نقد مرکزیـت و محور
دوم پروژه خود، علمی با نام »علم اإلستغراب« )علم غرب شناسی( را در مقابل استشراق )شرق شناسی( 
کـرده اسـت.15  کتابـی مفصـل بـا نـام مقدمـة فـی علـم االسـتغراب مبانـی آن را بیـان  کـرده و در  پایه گـذاری 
گاهی از دسـتاوردهای معرفتـی »دیگری«)غرب( ناممکـن می داند و به  حنفـی هرگونـه نوسـازی را بـدون آ

بیان بهتر، نوسازی تنها در تعامل با دیگری شکل می گیرد.

کـرده  حنفـی نسـبت میـراث اسـالمی و دیـن را عمـوم و خصـوص مـن وجـه دانسـته و بـر ایـن مبنـا تـالش 
گر نقـدی متوجه میراث اسـالمی  اسـت تـا میـراث )سـنت( و دیـن را از یکدیگـر تفکیـک کنـد. در نتیجـه ا
کـه قطعـًا دسـتاوردی بشـری اسـت بشـود، آن نقـد ربطـی بـه اصـل دیـن نخواهـد داشـت.16 طبیعـی اسـت 
ی دربـاره بشـری بودن میـراث اسـالمی و نیـز تفکیـک ماهـوی دیـن و میـراث، بـا اعتقـاد او بـه  کـه دیـدگاه و
یخمنـدی«، »پلورالیـزم دینـی مبتنـی بر تأویل« و »نقدپذیـری معرفت دینی بر پایه نفی تقدس میراث«  »تار

در ارتباط مستقیم باشد.

کـه از نظـرگاه او می توانـد وضـع جوامـع مسـلمان را بهبـود ببخشـد،  یکـی از دغدغه هـای فکـری حنفـی 
»انسانی سـازی علـوم« و تغییـر مرکـز توجـه از »آسـمان« بـه »زمیـن« اسـت. حنفـی در راسـتای اعتقـاد بـه 
گون  گونا جداناپذیری میراث اسالمی از هویت انسان مسلمان، در صدد نوسازی علوم اسالمی در ابعاد 
برآمده است.17 برای نمونه معتقد است که علم کالم باید مسائل خود را به جای الهیات بر محور جامعه 
که  سـامان دهد یا آنکه علم فقه باید به سـه علم حقوق، اقتصاد و سیاسـت تبدیل شـود. به نظر می رسـد 
کـرده تـا آنجا که معتقد اسـت  همیـن نگـرش، حنفـی را بـه کارکردگرایـی و مصلحت گرایـی افراطـی دچـار 
افـکار و اندیشـه ها همگـی دارای ارزش معرفت شـناختی یکسـان بـوده و تنهـا بـر پایه »کارکـرد اجتماعی« و 
ی پـروژه فکـری اش را بیـش از  »منفعـت« بـر یکدیگـر برتـری می یابنـد.18 شـاید بـر همیـن اسـاس اسـت کـه و

آنکه »اندیشگانی« باشد، پروژه ای »سیاسی« می داند.19

15. عالقه منـدان می تواننـد عـالوه بـر کتـاب خـود حنفـی، بـه مقالـه »االسشـتراق و االستشـراق معکوسـًا« اثـر صـادق جـالل  العظـم کـه بـه وسـیله 
کالهی با نام »شرق شناسی و شرق شناسی وارونه« به زبان فارسی هم ترجمه شده و همچنین مبحث »شرق شناسی وارونه« در  محمدرضا 

کنند. کتاب روشنفکران ایرانی و غرب، اثر مهرزاد بروجردی مراجعه 
16. حنفی معتقد اسـت که دین جزئی از میراث اسـالمی اسـت، نه بالعکس. )ر.ک به: حنفی، التراث و التجدید؛ موقفنا من التراث القدیم، 

ص 23(
یسـد: »ما رفضناه قدیمًا قـد نقبله حدیثًا و ما قبلناه قدیما قـد نرفضه حدیثًا.«  17. دکتـر حنفـی بـا نگاهـی کامـاًل کارکردگـرا نسـبت بـه علوم می نو

)حنفی، التراث و التجدید؛ موقفنا من التراث القدیم، ص 21( این نگاه وی نیز نقد قرار شده است.
18. حنفـی، التـراث و التجدیـد، موقفنـا مـن التـراث القدیـم، ص 21. در اینکـه ایـن نظـر حنفـی تـا چـه اندازه امـکان تحقق عملـی دارد باید تأمل 

که از »کارکرد«، »منفعت« و »مصلحت« ارائه می شود متفاوت است. شود؛ چون تعریفی 
19. حنفی، التراث و التجدید، موقفنا من التراث القدیم، ص 27. شایسته است درباره علت نگاه سیاسی حنفی به میراث اسالمی پژوهشی 
گانه انجام شـود. جالب آنکه حتی افرادی همچون طیب تیزینی و علی حرب )با گرایشـات مارکسیسـتی( تا این اندازه میراث اسـالمی  جدا
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شیوه های نوسازی نزد حنفی
کرده است: دکتر حنفی نو سازی را در سه سطح پیگیری 

1. نوسازی زبانی
2. نوسازی روشی

3. نوسازی نگرش

1.  نوسازی زبانی
کـردن یک علـم، تغییر زبان آن علم به تناسـب اوضاع و شـرایط  از منظـر حنفـی یکـی از گام هـا بـرای بـه روز 
زمانه و پیشرفت های علمی و تمدنی است. در نگاه حنفی آنچه علوم اسالمی سنتی از آن رنج می برند، 
کـه از دیـن، چهـره ای  ناتوانـی زبـان ایـن علـوم در تعامـل بـا دسـتاوردها و اقتضائـات دنیـای معاصـر اسـت 
کرده است. علت این امر را هم در ویژگی های زبان سنتی  ناتوان و منفعل در برابر این اقتضائات ترسیم 
ی ایـن زبـان را دارای ایـن ویژگی هـا می دانـد: 1.  کارایـی داشـته اسـت. و کـه تنهـا در زمـان خـود  می دانـد 
یخمنـد 4. قانونـی و تکلیـف محـور20 5. صـوری و انتزاعـی.21 در نـگاه حنفـی زبان  الهوتـی 2. دینـی 3. تار
گزیر باید واجد این ویژگی ها باشد: 1. عام و  یت مسائل انسانی شکل خواهد گرفت، نا که بر محور جدید 
قابل فهم برای دیگران 2. منعطف و تغییرپذیر 3. عقلی )عقل آن را انکار نکند و اصطالح محور نباشد( 
4. دارای مسـتند و ما به ازایـی در عالـم حـس و مشـاهده 5. انسـانی )انسـان در تعامـالت روزانـه خـود با آن 

درگیر باشد( 6. عربی )در مقابل معّرب و مستعرب(

2.  نوسازی روشی 
گاهی )الشعور(22 کشف سطوح جدید در تحلیل آ به وسیله 

3.  تغییر محیط فرهنگی )تغییر البیئة الثقافیة( 
یخمنـدی« را بـه میـان مـی آورد و از نسـبیت میـراث  کـه حنفـی پـای عنصـر »تار در همیـن مرحلـه اسـت 

را سیاسی نگریسته اند.
20. یکـی از نکاتـی کـه همـواره ذهـن نگارنـده را بـه خود مشـغول داشـته، وجود مشـابهت های بسـیار میان اندیشـه ها و نظریات جدید نواندیشـان 
دینی ایرانی و روشنفکران )نواندیشان( جهان عرب است. در این مجال قضاوت درباره این مشابهت ها و چگونگی آنها مدنظر نیست، اما 
یاانگاری  یشـه های رؤ از نظر زمانی بسـیاری از این نظریات ابتدا به وسـیله اندیشـمندان جهان عرب مطرح شـده اسـت. برای نمونه می توان ر
وحـی را در کتـاب الفـن القصصـی فـی القـرآن الکریـم، اثـر محمـد احمـد خلـف اهلل یا طـرح مباحث جدیدی در فهـم متن را در فهـم النص، اثر 
گانه ای باشـد. در همین راسـتا می تـوان به »زبان  یـد و نیـز آثـار محمـد ارکـون پیگیـری کـرد که خود می تواند موضوع نوشـتار جدا نصـر حامـد ابوز
قانونی و تکلیف محور« متون دینی اشاره کرد که دکتر عبدالکریم سروش در مباحث خود با موضوع »حق و تکلیف« به آن اشاره کرده است. 
که پس از قرون وسـطی و بر اثر تالش های  کم بر دنیای کهن و همچنین ادیان را زبان و پارادایم »تکلیف محور« می داند  دکتر سـروش زبان حا
که لئو اشـتراوس نیز  کید شـد  یژه بر حق طبیعی تأ کمی این زبان بر پایه »حقوق« تغییر یافت و به و یلیام آ علمی نامینالیسـت ها و همچنین و
کید کرده نیز همین لزوم تغییر زبان میراث اسالمی از »قانون« به »حقوق  یژه داشته است. آنچه دکتر حنفی در این مجال بر آن تأ به آن توجه و

انسان همچون حقوق طبیعی و ...« است. )حنفی، التراث و التجدید، موقفنا من التراث القدیم، ص 116(
21. برای یافتن مثال ها و توضیحات بیشتر درباره نوسازی زبانی ر.ک به: حنفی، التراث و التجدید، موقفنا من التراث القدیم، ص 132-109.

22. برای یافتن توضیحات بیشتر ر.ک به: التراث و التجدید، موقفنا من التراث القدیم، ص 136-133.



182  آینۀ پژوهش
1399 سالسیویکم،شمارۀدوم،خـــــــــردادوتیــــــر

ملــــــــــــــــــاقم
عباع یاایدینینااینرون1ن 27

کـه دلیلی برای  اسـالمی بـه سـبب زاییده شـدن آن در شـرایطی مشـخص سـخن می گویـد و معتقـد اسـت 
جمود بر آن در سایر شرایط وجود ندارد.23

چند نکته درباره پروژه حسن حنفی
1. دکتـر حنفـی هرگـز فرآینـد نوسـازی و همچنیـن تبدیـل علـوم میـراث اسـالمی بـه علـوم انسـانی را سـهل 
ی ایـن فراینـد در برخـی از علـوم آسـان تر و در برخـی دیگـر به دشـواری  نمی پنـدارد. بـا ایـن حـال در نـگاه و

صورت می پذیرد.24 )بر اساس نسبتشان با انسان و علم انسانی(

کـه معنـای تمـدن را  گام هـای ذکرشـده تبدیـل همـه علـوم بـه علمـی واحـد اسـت  2. هـدف نهایـی همـه 
نمایندگـی کنـد و متـرادف بـا آن باشـد. همچنیـن در نگاه حنفی همه این علـوم باید به ایدئولوژی تبدیل 

کنند.25 شوند تا بتوانند به منزله نسخه ای شفابخش برای جامعه اسالمی ایفای نقش 

 در نگاه نخسـت، مراحلی 
ّ

3. دربـارۀ مراحلـی کـه حنفـی در زمینـه نوسـازی نـام بـرده بایـد تأمـل شـود، واال
ی به دست می دهند. مانند بازسازی زبانی، نگرشی سطحی و نادرست از پروژه و

گروهـی اسـت و یـک فـرد به تنهایـی  کار  کـه تحقـق آنچـه حنفـی مدنظـر دارد، نیازمنـد  4. بـه نظـر می رسـد 
نمی تواند از عهده آن برآید.

گفتگویی با دکتر حسن حنفی26
دل  از  نوسـازی  اینکـه  بـر  مبنـی  )حضرت عالـی(  اعتقـاد  ایـن  توجیهـات  حنفـی،  دکتـر  آقـای  جنـاب 
میـراث )سـنت( صـورت می گیـرد چیسـت؟ چگونـه می تـوان بـا میـراث بـه صورت کلـی و با میـراث دینی 

به طورخاص تعامل نمود؟

ز با  یت با »عبادات« بوده است، اما امرو یت و اولو که در فقه سنتی، محور ید  یات در فقه سخن می گو 23. حنفی برای نمونه از لزوم تغییر اولو
یت »معامالت« هسـتیم. همچنین در  یت و اولو گزیر از خوانش مجدد فقه با محور توجـه بـه تغییراتـی کـه در روابـط انسـان ها بـه وجود آمده، نا
ید. او معتقد است  ز سخن می گو زمینه علم اصول دین حنفی از لزوم بازسازی این علم متناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی دنیای امرو
یرا دیگر کمتر کسـی است  یت نیسـت؛ ز ز دیگر نخسـتین اولو که مسـئله این علم از دیرباز توحید در مقابل شـرک و تجسـیم بوده اسـت که امرو
یژه در  ز در خطر است همانا اوضاع زمین، مردم و روح آنها و نظام هاست که همگی به و ر داشته باشد. آنچه امرو ز به پرستش بت ها باو که امرو
پاشـی قرار گرفته اسـت. بر همین اسـاس حنفی معتقد اسـت که مضمون توحید باید دگرگون شـود: »فتوحیدنا  جوامع اسـالمی در معرض فرو
گفتار را درباره فلسـفه و تصّوف نیز  هو الهوت األرض و الهوت الثورة و الهوت التحرر و الهوت التنمیة و الهوت التقدم.« وی مشـابه همین 

کرده است. )حنفی، التراث و التجدید، موقفنا من التراث القدیم، ص 139( مطرح 
24. برای نمونه تبدیل علم اصول فقه به علم روش شناسی و تبدیل فقه به علم اقتصاد، حقوق و سیاست و نیز تبدیل تصوف به روان شناسی 
یخـی آسـان اسـت، امـا ایـن تبدیـل و تغییر در کالم و فلسـفه کمی با دشـواری همراه خواهد  و اخـالق و تبدیـل حدیث شناسـی بـه علـم نقـد تار

که البته  حل ناشدنی نیست. بود 
یسـد: »التـراث و التجدیـد دراسـة فقهیـة یقـوم بهـا فقیـه فـی الحضارة اإلسـالمیة ککل و لیـس فی الفقه وحـده«. )حنفی،  25. دکتـر حنفـی می نو

التراث و التجدید، موقفنا من التراث القدیم، ص 174(
26. این گفتگو به وسـیله پژوهشـگر تونس دکتر بسـام الجمل در حاشـیه همایش »مسـتجّدات البحث فی فلسـفة الدین« که به همت مؤسسـه 
یه سال 2014 م برگزار شد، انجام گرفته و استاد حنفی به پرسش ها درباره نواندیشی  مطالعاتیـ  پژوهشی »مؤمنون بالحدود« در تونس و در فور

گفته است. در اسالم پاسخ 
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- مسیحیت از دل یهودیت بیرون آمد و حضرت مسیح)ع( نیز از تورات. پس از آنکه یهودیان آموزه های 
آن را در شـعائر و مناسـک منحصـر سـاخته بودنـد، خوانشـی معنـوی بـه دسـت داد. خـود اسـالم نیـز از دل 
یهودیـت و مسـیحیت بـرون آمـده اسـت. بـرای نمونـه در قـرآن این گونـه آمـده اسـت: »و إن عاقبتـم فعاقبـوا 
کـرده و  کـه شـریعت یهـود آن را بیـان  بمثـل مـا عوقبتـم بـه ...«.27 )النحـل: 126( ایـن همـان چیـزی اسـت 
همیـن آمـوزه را در مسـیحیت نیـز می بینیـم. اسـالم امـا در ایـن میان، آزادانه شـریعت، محبـت، اطاعت و 
ی را با یکدیگر جمع نمود و بر همین اساس، پدیدآمدن هر امر جدید، نیازمند برخی زمینه ها است  پیرو
گـر آنچـه قدیـم و کهنـه اسـت را بـه حال خود  کـه ا و به ناچـار از دیگـری بیـرون می آیـد. نکتـه مهـم آن اسـت 
وانهیم، جنبش سـلفی گری تقویت خواهد شـد و از این رهگذر، دگرگونی )و نوسـازی( در فرایند ارتباط و 

تعامل )با میراث( به دست خواهد آمد، نه از مسیر بریدن و دست کشیدن.

که انباشت دانش و معرفت منجر به پیشرفت آن )و عبور از آن دانش( می شود.  این به معنای آن است 
بنابرایـن میـراث و نوسـازی دو مقولـه جـدا از یکدیگـر نیسـتند یـا می توانیـم بگوییم که ایـن جدایی امکان 

وجود نمی یابد.

یخ علوم اسـالمی نظری بیفکنیم. مثاًل در فلسـفه،  که به تار - درسـت اسـت. برای نمونه مناسـب اسـت 
فارابـی مکمـل نظـرات کنـدی، ابـن سـینا کامل کننـده فارابی و ابن رشـد مکمل همه  حکیمان پیشـین به 
کـرد که میـان این  شـمار می رونـد. در فقـه نیـز مالـک بـن انـس بـر میـراث ابی حنیفـه افـزود و شـافعی تـالش 
دو جمـع نمایـد. در علـم کالم نیـز اشـاعره مبانـی خـود را بـر پایه آنچـه معتزله فراهم آورده بودنـد بنا کردند و 
ماتریدیه تالش کردند تا میان این دو جمع نمایند. همه این موارد نشان دهنده آن هستند که پس از عبور 

از هر مرحله پیشرفت اتفاق می افتد.

ی در مسیر مواجهه  پایی را به منزله نمونه ای قابل پیرو • در همین موضوع تا چه حد می توان مدرنیسم ارو
و تعامل با میراث اسالمی به شمار آورد؟

یسـت  کـه پیرامونـش ز کـه اسـالم در ابتـدای شـکل گیری خـود از همـه ادیـان و اعتقاداتـی  - طبیعـی بـود 
می کردند سخن بگوید. بر همین اساس از مسیحیت، یهودیت، صابئیت )که ستارگان را می پرستیدند 
گفـت. در روایـات هـم از  و حضـرت ابراهیـم پیـش از مسـلم و یکتاپرست شـدنش بـر آن آییـن بـود( سـخن 
مجوس سخن به میان آمده است. این به معنای آن است که هر فرهنگی در چارچوبی که آن را دربرگرفته 
گفته شد، انباشت )و در نظر داشتن مسیر  که  ایجاد می شود و نمی تواند از خأل پا بگیرد. پس همان  طور 
پیشـین( اسـت کـه جدیـد را پدیـد مـی آورد. دقیقـًا مانند درختی که انسـان همواره آن را سـیراب سـاخته و 

کرده و در نهایت میوه دهد و به ثمر نشیند.28 مراقبتش می کند تا رشد 

یـد ]و از مجازات کـردن  رز گـر شـکیبایی و کنیـد و ا کـه بـه شـما شـده مجـازات  کردیـد، پـس فقـط ماننـد سـتمی  گـر ]سـتمگر را[ مجـازات  27. و ا
کار برای شکیبایان بهتر است. ید[ این  بگذر

گرفت. که باید از تجارب آنان بهره  کارامد نمی داند، اگرچه معتقد است  28. وی نسخه پیشرفت غربی را برای جوامع اسالمی 
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گفتمـان عربـی ـ اسـالمی  • جنـاب دکتـر حنفـی، حضرت عالـی همـواره دیگـران را بـه پایه گـذاری آنچـه 
معنـای  از  بی سـابقه  و  فهـم جدیـد  بـه دسـت دادن  رهگـذر  از  مهـم،  ایـن  و  فراخوانده ایـد  تجددگرایانـه 
»اجتهـاد« و نـوآوری در میـراث اسـالمی صـورت خواهـد گرفـت. شـما همچنیـن تعبیـر »اجتهـاد ذهنی« را 
کـه بـا قضایـا و حـوادث نوپدیـد و  کار برده ایـد. بـه هـر حـال منظـور شـما از ایـن نـوع اجتهـاد، آن اسـت  بـه 
عصری پیوند داشـته باشـد، اما پرسـش من این اسـت: چه کسـی شایسـتگی این گفتمان سازی را دارد؟ 
گفتمان سـازی و رواج آن جلوگیـری می نمایـد؟ دسـت آخر  آیـا مشـکالت و دشـواری های خاصـی از ایـن 
اینکه در نگاه شما ارتباط پیچیده میان سه گانه »اجتهاد«، »نوسازی« و »پیشرفت و آبادانی« چیست؟

کیفری و همچنین  - اجتهاد )رایج( به معنای استنباط احکام فقهی برای وقایع نوپدید به ویژه در موارد 
حـالل و حـرام اسـت. حـال آنکـه اجتهـاد همـه ابعـاد زندگـی را در بـر می گیـرد. از جملـه: اجتهـاد و نوآوری 
کار، اجتهـاد و نـوآوری در برخوردهـا و مواجهـات و ... . ایـن  در زندگـی شـخصی، اجتهـاد و نـوآوری در 
ی از شیوه غربی  که غربیان نام »ابداع« بر آن نهاده اند. البته در این راه به دنبال پیرو همان چیزی است 
نیسـتیم؛ زیـرا در ایـن صـورت در دام تقلیـد گرفتـار خواهیم شـد. این را گفتم تا به واسـطه ناپسنددانسـتن 
تقلید توجیهی برای تقلید سلفی گرایان از قدما فراهم نیاورده باشم. چون گرفتارشدن به تقلید از غربی ها 
گـر بنـا بـر تقلیـد باشـد، قدمـا و سـلف خودمان شایسـته تر هسـتند تا  سـلفی گرایان را وا مـی دارد تـا بگوینـد: ا
غربیـان. بـا  وجـود ایـن، می بینیـم که اجتهاد بر پایه احسـاس یک مشـکل و دغدغه و همچنین شـناخت 
کـه اجتهـاد می توانـد بـه آنهـا تکیه کند شـکل می گیـرد. نهایتًا اجتهاد بر اسـاس ارائه  اصـول و بنیان هایـی 

گون و بلکه بسیاری می یابد. گونا راه حل های بدیع، دستاوردها و فوایدش َاشکال 

گـون اسـت. از یـک سـو بـه سـلطه دینـی مرتبـط اسـت کـه معرفت  بنابرایـن َاشـکال و جوانـب اجتهـاد گونا
گفت. در  دینی را در انحصار خود می داند و از سوی دیگر می توان از اجتهاد سیاسی و اجتماعی سخن 

هر صورت بدون اجتهاد، زندگانی از حرکت باز خواهد ایستاد.

گفتمـان دیگـر )گفتمـان سـلفی  کنـار وجـود دو  گفتمـان سـّومی در  شـما همچنیـن پیشـنهاد شـکل گیری 
کـه »می دانـد چـه می گویـد و چگونـه می گویـد«. آیـا  و گفتمـان سـکوالر( در جهـان عـرب را مطـرح کرده ایـد 
گذاشته یا آنکه تنها میان  کرده و آنها را پشت سر  گفتمان دیگر عبور  گفتمان از دو  که این  ید  اعتقاد دار
کـه همـواره متوجه  کـه یکـی از نقدهایـی  آنهـا جمـع نمـوده اسـت؟ ایـن پرسـش از آن جهـت اهمیـت دارد 
که آنچه را در این زمینه غیرقابل جمع اسـت با هم  که حضرت عالی تالش می کنید  شماسـت آن اسـت 

جمع و سازگار نمایید.

کـه ایـن گفتمـان پیشـنهادی جدیـد، عبـور از دو گفتمـان رایـج بـه وسـیله ترکیب آنها  - مـن خـود می دانـم 
کـه گفتمان سـلفی گرایی فریبندگی هـای خاص خـود را دارد. از جمله  بـا یکدیگـر اسـت. نیـک می دانیـم 
کـه دل هـا را به خـود متمایل می گرداند و بر وجدان تأثیر می گذارد. در سـوی  آنکـه زبانـی را بـه کار می بنـدد 
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کـه چـه بگویـد. بنابرایـن از حقـوق، آزادی و  دیگـر نیـز گفتمـان سـکوالر، آدمیـان را می فریبـد؛ زیـرا می دانـد 
کـه در انقالب هـای عربـی سـال های اخیر شـاهد آن بوده ایـم. بنابراین مهم آن  دموکراسـی سـخن می گویـد 
کـه چـه بگوییـم تا  کـه »زبـان« )ابـراز( را بشناسـیم تـا بتوانیـم مـردم را مجـذوب نماییـم و بایـد بدانیـم  اسـت 
بتوانیـم زبـان گویـای آنهـا در بیـان مصالحشـان باشـیم؛ زیـرا مفاهیـم در میـراث موجـود اسـت و باید شـیوه 
کریـم )در سـوره ص( دربـاره نـزاع میـان دو نفـر بـر سـر  گیـرد. مثـل آنچـه در قـرآن  بیـان آنهـا مـورد توجـه قـرار 
که برای آن از زبان فلسفه یونانی بهره  گوسفندانشان آمده و به دنبال بیان اهمیت مسئله عدالت است 

گرفته ایم. بر همین اساس نیازمند بازسازی زبانی به دور از هیاهو هستیم.29

یخی اندیشـی( در میـان مسـلمانان وجـود نـدارد؛ چـون  یخـی )تار گاهـی تار کـه آ ایـن بـه معنـای آن اسـت 
کـه در شـرایط مختص بـه خود تولید شـده بودند بسـنده نمودند. با این  همـواره بـه همـان معـارف پیشـین 
حـال چطـور می تـوان از پیشـرفت و نوسـازی علـوم نقلـی سـخن گفت؟ آیا ایـن نیازمند نوعی جسـارت در 

تعامل با میراث دینی نیست؟

کالس هـای درس دانشـگاهی  کـه نمـود آن را در مسـاجد و  - ایـن علـوم نیـز بخشـی از میـراث مـا هسـتند 
گـوش سـپرده اند.30 بـرای نمونـه بـه حدیـث »اسـراء و معـراج« در صحیـح  می بینیـم و مـردم همـواره بـه آن 
کشیده شده را حفظ و نگهداری  کدام حافظه می تواند همه آن جزئیات به تصویر  بخاری توجه نمایید. 
کـه بسـیاری از علـوم اسـالمی نیازمنـد بررسـی علمـی هسـتند. مواردی  نمایـد؟ همچنیـن بـه نظـر می رسـد 
همچـون اسـباب نـزول، نسـخ و بسـیاری از مباحثـی که در جوامـع دربردارنده حدیث نبـوی وجود دارند و 
کـه برای مثـال از ابوابی  زمـان )انقضـای( برخی شـان به سـر رسـیده اسـت. من شـخصًا خجالت می کشـم 
مثـل »بـاب الـرق«،31 »بـاب السـبایا«،32 »بـاب الغنائـم«33 و... در ایـن کتب سـخن بگویـم. هنگامی که از 
ایـن ابـواب سـخن می گوییـم خواه ناخـواه زمینـه ای را فراهـم کرده ایـم تـا دیگـران بگوینـد: »ببینید شـریعت 
اسـالم چـه آموزه هایـی دارد و چـه مسـائلی بـرای آن اهمیـت دارد«. اینهـا همـه در حالـی اسـت کـه ما امروز 
یـم. بـرای نمونه همواره درگیر تشـکیل دولت ملـی بوده ایم که البته  ی خـود دار مسـائل جدیـدی را پیـش رو
پاشی دولت مرکزی عثمانی، مسئله دولت های ملوک الطوایفی  چندان توفیقی هم نیافتیم. لذا پس از فرو
کـردی، ترکمـن و ارمنـی مطـرح شـد یـا آنکـه بـا مسـئله فقـر و دشـمنانی همچـون آمریـکا و  و تشـکیل دولـت 

کهنه به این گونه مسائل پرداخت.( اسرائیل مواجه هستیم. )پس باید به جای مسائل 

کیـد نموده ایـد،  پـس بـر همیـن اسـاس بـر ضـرورت انتقـال از »احیـاء علـوم دیـن« بـه »احیـاء علـوم دنیـا« تأ
که مسائل و درگیری های دوران جدید با آنچه برای پیشینیان اهمیت داشت تفاوت یافته  بدین اعتبار 

گـون کتـاب التـراث و التجدیـد، موقفنـا مـن التـراث القدیم به این نکته اشـاره کرده اسـت. وی به دنبال آن اسـت که  29. حنفـی در مواضـع گونا
آنچه در میراث اسالمی آمده است را با زبانی متفاوت از زبان سنتی ارائه دهد.

که پیش تر به آن اشاره شد. 30. این نظر حنفی ناشی از نگاه خاص وی به میراث اسالمی و حضور فعال آن در زندگانی مردم است 
31. بابی درباره برده داری.

32. بابی درباره اسیران.
33. بابی درباره ثروت های جنگی به دست آمده.
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اسـت. پـس دیـن به خودی خـود بازدارنـده فـرد مسـلمان از یافتـن پاسـخ های مناسـب بـرای مسـائل پیـش 
یش نیست. عالقه دارم نظر شما درباره مسئله پلورالیزم را بدانم که در نگاه حضرت عالی پایه و اساس  رو
ابداع است. آیا زمان پلورالیزم نیز به سر رسیده یا آنکه همزمان با طلوع نهضت )روشنگری( عربی جدید 

جان دوباره یافته است؟ پایه، اساس و ضوابط این پلورالیزم چیست؟

یشـه ها و بنیان هـای پیشـرفت و ترقـی اسـت. بـر ایـن اسـاس چهـار مذهـب فقهی )در  - پلورالیـزم یکـی از ر
کـه هیـچ یک دیگری را تخطئـه و تکفیر نمی کند. به همین دلیل اسـت که  اهـل سـنت( خواهیـم داشـت 
که همگان می توانند همزیسـتی  گفته اند: »حق متعدد اسـت«. همچنین در این صورت اسـت  فقیهان 
داشـته باشـند؛ زیـرا حـق اختـالف پذیرفتـه شـده اسـت. بنابرایـن پلورالیـزم در صلـب و سرشـت اسـالم 
کـف داده ایـم؛ زیـرا سـلطه سیاسـی همـواره از  وجـود دارد، امـا متأسـفانه بـه دلیـل سـلطه سیاسـی آن را از 
گونـی احـزاب و دسـته ها( واهمـه داشـته اسـت تـا مبـادا وجـود آنها منجر به )تشـکیل  ایـن پلورالیـزم )و گونا
یسـیون و( مخالفت گری های سیاسـی نشـود، اما امروزه ما شـاهد حالت عجیبی هستیم که هر کس  اپوز
دست به اجتهاد و نوآوری می زند، تکفیر می گردد و این در حالی است که اساس پلورالیزم در غرب مورد 

پذیرش واقع شده و از آن دفاع می شود.

کنم. تا چه اندازه می توانیم میزان اهتمام شـما  که پرسشـی را در موضوع تصوف مطرح  اجازه می خواهم 
یابیم؟ به تصوف و تجربه صوفیانه را در

-  تصـوف همـواره در زندگـی مـردم تأثیرگـذار بوده اسـت. برای نمونه به دسـته های صوفی در مصر بنگرید 
کش و تونس. ببینید  یتانی، مرا که حدود ده میلیون مصری بر آن آیین هستند. همچنین در سودان، مور
که در جشـن های والدت پیامبر اسـالم)ص( چه رفتارهایی انجام می دهند و به چه خرافاتی باور دارند. 
یاضـت(، توبـه و ورع به دسـت می آید؟  مسـئله دیگـر بحـث »علـم« اسـت. آیـا علـم از طریـق مجاهـده )و ر
ببینیـد صوفیـه دربـاره مقامـات و احـوال چـه می گویند. آیا علم منتظر می ماند تـا خداوند نوری بر قلب ما 
بیفکنـد یـا آنکـه از راه تجربـه و شـناخت طبیعـت و قوانیـن آن حاصـل می گردد؟ آیا همچنـان باید در این 

یاضی بر یافته های غرب اعتماد نماییم؟ علم طبیعی و ر

کـه علـم صوفـی خطـری بـرای شـیوه های آموزشـی مـا بـه شـمار مـی رود. اخـالق صوفـی نیز  می توانـم بگویـم 
کـدام صبـر؟ صبـر حـد و حـدودی  خطـر دیگـری اسـت؛ زیـرا همـواره بـه صبـر، ورع و خـوف فرامی خوانـد. 
گـر از حـد بگـذرد عیـوب بسـیاری متوجـه آن می گـردد. خـوف نیز این چنین اسـت. مـا در فرهنگی  دارد و ا
کم و یا بیگانه. من به آن عقده خوف  که بر پایه خوف و ترس بنا شده است. خوف از حا کرده ایم  یست  ز
می گویم. به هر حال به نظر می رسـد که پیشـرفت هایی نیز در شـیوه های صوفی گری حاصل شـده اسـت 
اما در کدام سمت وسـو؟ آیا این پیشـرفت به سـوی باال بوده اسـت یا به جلو؟ چرا نباید پیشـرفت روحی و 
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رو به باال را به پیشرفت افقی تغییر دهیم؟34

که  کشـورهای اسـالمی به ویژه در دورانی  • آیا امروزه توجیهی برای بازگشـت قدرتمندانه تصوف به برخی 
گرم شده است وجود دارد؟ تنور انقالب ها نیز 

یخی در مرحله ضعف و پس از غصب حکومت به وسیله امویان  - به نظر من خیر. تصوف به لحاظ تار
یـه نیـز در قبـال ایـن جریان، سیاسـت چماق و هویج را به کار گرفت و یـاران علی را از فراز  پـا گرفـت. معاو
مأذنه هـا تخریـب می کـرد. در ایـن شـرایط، برخـی راه شـهادت را برگزیدنـد و برخـی دیگـر شـهادت را چـاره 
یـه همـکاری نکردنـد و راه عزلـت، خانه نشـینی و مبـارزه منفی با  گـروه بـا معاو مشـکل نمی دانسـتند. ایـن 
کنیـم؟ آیـا بایـد از  کنـون چـه  کـه خـب! ا گرفتنـد. پرسـش مـن ایـن اسـت  نظـام سیاسـی سـتمگر در پیـش 
کنون موفق نبوده اسـت،  که مقاومت فلسـطینیان از سـال 1948م تا  مقاومت ناامید شـد؟ واضح اسـت 
کنند تا اشغال  کسی به خانه برود و فلسطینیان زمین هایشان را رها  که هر  اما آیا این به معنای آن است 

شوند؟

کتاب من الفناء إلی البقاء است. با  که در آن به تصوف پرداخته اید مرا برمی انگیزاند. نام  کتابی  عنوان 
کدام »بقاء« می توانیم با صوفیه سخن بگوییم؟ که از صوفی گری ترسیم نمودید، درباره  وجود تصویری 

- بقا در زمین. صوفیه معتقد به بقای در خداوند )و عالم الهوت( هستند و من می خواهم آن را به بقای 
ی درباره فنا و بقـا نیز بر همین  در زمیـن تغییـر دهـم. محمـد اقبـال نیـز بـر همیـن بـاور بـود و بیتی از اشـعار و
گون دنیا جمـع کرده و  کـه اسـرائیل، یهودیـان را از نقـاط گونا گرایـش اشـاره دارد. عاقالنـه بـه نظـر نمی رسـد 
در سـرزمین های اشـغالی اسـکان دهد و ما فلسـطینیان را رها نماییم. از میان هشـت میلیون فلسطینی، 
چهـار میلیـون تحـت یـوغ اشـغال )صهیونیسـت ها( هسـتند. بقیـه نیـز از زمین هـای مادری شـان رانـده 
شده اند. حال به نظر شما کدام یک )از دو فرهنگ( اهمیت بیشتری دارد و دارای اولویت است؟ اینکه 

به فنا بیندیشند یا آنکه در زمین باقی بمانند؟

ممّیـزه  و  ایمـان خصوصیـت  اقسـام  بـه سـایر  نسـبت  ایمـان صوفیانـه  کـه  اسـت  آن  بـه معنـای  ایـن  آیـا 
گانه ای ندارد؟ جدا

کـه مقامـات و احـوال )سـلبی( موجود در صوفیـه که مرید به دنبال دسـت یابی به  - بـه هـر حـال نمی دانـم 
کمک  کارخانه ها و آموزش در دانشـگاه ها  کار آبادانی زمین، سـاخت  آنها اسـت تا چه میزان می تواند به 
نمایـد. مقاماتـی همچـون رضـا، تـوکل، ورع، خشـیت و ... . نمی دانـم تا چه اندازه می تـوان جامعه ای را بر 

که باید به پیشرفت دنیوی بیندیشیم و از ظرفیت های این مکاتب در این مسیر بهره بگیریم، نه آنکه تمام  34. مقصود دکتر حنفی این است 
تـالش و توجهمـان بـه ملکـوت باشـد. ایـن نگاه به صوفیه میان همه روشـنفکران جهان عرب مشـترک نیسـت. برای نمونـه آدونیس در کتاب 
الثابت و المتحول ... فرهنگ صوفی را به دلیل آنکه نوعی شورش علیه خوانش های رسمی از متون دینی و همچنین نوعی ابداع به شمار 

می رود ستوده است.
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پایه این ارزش ها استوار ساخت.

کـه موجـب پویایـی ارزش هـای انسـانی در زندگانـی اجتماعـی  گـر ایـن ایمـان بـر ابعـادی اخالقـی  حتـی ا
کید نماید؟ می شوند تأ

- در این صورت دیگر نمی توان آن را تصوف نامید، بلکه تنها گرایشی ایمانیـ  اخالقی در تفسیر اسالم به 
که صوفیه به آنها ایمان دارند و مدعی انجام آنها هستند  کراماتی  سود مسلمانان است، اما معجزات یا 
چنیـن قابلیتـی ندارنـد. از فـردی از متصوفـه در بغداد را که سـینه خیز در حال حرکت بود، درباره مسـیری 
که  کرده اسـت. آیا معقول اسـت  که قصد مکه  کردند. این  گونه پاسـخ داد  گرفته بود پرسـش  که در پیش 
انسـان سـینه خیز از عـراق تـا حجـاز بـرود؟ چـرا باید مـردم را در این نـوع افعال غیرعاقالنه وارد سـاخت، در 
گـر شـخصی را بیابیـم که مثـاًل در مسـیری حرکت  کـه بـه دنبـال آنهـا بـه عقالنیـت هسـتیم؟ امـروزه ا حالـی 
کرده و به قتل خواهند  که او را دسـتگیر  می کند و مانند حالج بانگ »انا الحق« سـرمی دهد خواهیم دید 
کـه  گفتـه اسـت  رسـانید. پـس چـرا بایـد انسـان خـود را بـه خطـر بینـدازد؟ زعیـم سـلفیان یعنـی ابـن تیمیـه 
تصوف طریقه خواص اسـت، نه عوام. کسـی که به دنبال تصوف اسـت باید مسـیر را به تنهایی بپیماید و 

مردم را به سمت خود نخواند.

کـرد. راه خداجویـی نیز در  کـه انسـان کمک رسـان همنوعانـش باشـد او را یـاری خواهـد  خداونـد تـا زمانـی 
آسمان نیست، بلکه این راه در زمین و در دستگیری از فقیران، بیچارگان و ... است.35
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