
 
 
 
 
 

 

 در نوسازی علوم اسالمی  حسن حنفیبررسی و نقد مبانی فکری 

 1سیدرضا مهدی نژاد

 

 چکیده
خه  را بر نهستتدزی استتت که پروژه فکری  نهگرای عربحستتن حافی، از جمله اندیشتتمادان 

کاد. ب ش جریدن اصتتالح  یای قلمدا  صیتالشتتهدی فکری  ر اصندا   آن و صنمرکز نمه ه صیراث
از رهگ ر آن  استو حافی  ر صد  علهم اسالصی اخنودص یدفنه نهستدزی به  این ترح،صهمی از 

علهم اسالصی و نظری را به علهم انسدنی و عملی تبدیل نمدید. اصد این نهسدزی صبنای بر صبدنی فکری 
دضر بد ح نهشندر و پیدصدهدی خدصی را نیز به  نبد   اشنه است.هد بخدصتی صهرت گرفنه که آسی

روش تحلیلی، اننقد ی  ر پی پدست  به این پرستش استت که صبدنی اصتلی حافی  ر این نهسدزی 
این پژوهش، صهمنرین این صبدنی عبدرت هدی کدام به ه و چه نقدهدیی بر آن وار  است؟ بادبر یدفنه

گری. بد تهجه به صبدنی صعرفنی و وصدنیستتم، ستتکهاریستتم و تدری یاستتت از : پدیدارشتتادستتی، ا
الزاصدت هر کدام از این صکدتب فکری، کدربست آن تأثیرات بسیدری بر پروژۀ نهسدزی حافی  اشنه 
و نقدهدیی را صنهجه وی نمه ه استت که صهمنرین آن تقدس ز ایی از اصه  و صنهن  یای، تادق  و 

ات کالصی، سیطرۀ نگرش اوصدنیسنی به  ین و علهم  یای، نگده  نیهی به ندسدزگدری بد برخی اعنقد 
علهم استتالصی و تفستتیر صد ی از آن، به چدلش کشتتیده شتتدن ثبدت و قطعیت  ین و صیراث  یای و 

 حدکمیت نسبی گرایی  ر علهم  یای است. 
 ستتم،یاوصدن ،یدارشتتادستتیپد، علهم استتالصی، نهستتدزی حستتن حافی، واژگـان کلیدی:

 ی.گری یتدر سم،یسکهار

                                                      
گروه تتدری  تمتدن استتالصی، صجنمع آصهزش عتدلی تدری ، ستتیره و تمدن استتالصی، جدصعه . اسند یدر و عضه هیدت علمی 7

  sr_mahdinejad@miu.ac.comالاوطقی العدلمیه.
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 مقدمه 
 که 7نهگرای صعدصر عرب  و از افرا  شدخ  جریدن نهصعنزلی به شمدر صی رو از اندیشمادان  حستن حافی

نظران صسلمدن قرار گرفنه و تیفی از صهافقدن و هد و آراء وی صهر  تهجه بسیدری از اندیشمادان و صدحباندیشته
هدی فکری جهدن استتالم ایاکه حافی  ر چه تیفی از جریدن ر صهر   .تاستتص دلفدن جدی را به  نبد   اشتتنه 

 اناتد کته صدناد گر صیهتدی ص نلفی وجه   ار . برخی وی را یتک روشتتافکر اصتتالح یتدگتده گیر ،قرار صی
پیشتگدصدن جریدن اصتالح قوتد نهستدزی اندیشتی  یای را  اشنه و  ر صقدبل گروهی  یگر وی را یک روشافکر 

شتتمدرند که بد روش و  انش غربی  ر صتتد  نهستتدزی اندیشتتی استتالصی برآصده و فرجدم آن نیز گرا صیغرب
 ای  ر  ورۀ صعدصربه سه جریدن اصلی اندیشهبد اشدره  حافیهدی جدی را به  نبد   اشنه است. اصد خه  آستیب

، مدن جریدن ن ستتتخه  را ا اصه  هادۀ ه، یعای جریدن اصتتالح، جریدن ستتلفیه و جریدن لیبرا ،جهدن استتالم
 .  (763، ص7815)سدار، هدی جدید  ر پی تداوم آن است  اند و بد ارائی نظریهصی یعای جریدن اصالح

 النراث»پروژۀ ، دوم و گ اری جریدن چپ اسالصیبایدننخست؛حافی عمهصًد به  و  لیل است:  شهرت
ن عمر خه  را صرف آ صی رو  و بیشنر پروژۀ اصلی فکری وی به شمدرکه  «صیراث و نهسدزی  »ید  «و النجدید

صحهر اصتلی این ترح، رهیدفنی به ستات و نهسدزی است که ثمره تالشهدی صعرفنی و فلسفی نمه ه استت. 
یک درچه حافی و راهبر  صبدرزه جهیدنه وی صی بدشتد. حافی از پس این ترح،  رپی نهسدزی  ین و خیزاندن 

اولین  .(82-88، ص 4373 ،ابدهولد ) غرب و واقعیت استاصت از تریق تالش  ر سه جبهه رابطه سات، 
. به عالوه، اننشدر یدفت «صن العقیده الی الثهره»جلدی تحت عاهان  5قسمت از این پروژه،  ر یک صجمهعی 

ش ب  نیز تألیف نمه ه استتت. عالوه بر این،« النراث و النجدید»وی کنتدب صستتنقلی تحت همین عاهان 
صحمه  اصین العدلم صعنقد استتت این نیز به این صهضتتهی اخنوتتدص یدفنه استتت.  4عمدۀ آثدر  یگر حافی

و حافی تمدم  ترح،حکتدیتت از نهگرایی  یای و فکری  ار  کته  ر آثتدر پیشتتگتدصتدن اصتتالح جلهه یتدفنه
ب ش صهمی از پروژه  هدیش  ر صهر  صوتر،  نیدی عرب و جهدن استالم را  ر این ترح ری نه استت غدغه

                                                      
آثدر و  یدگدههد، فولادصه خط حسن حافی: زندگی، زا ،   به: علی صرشدیشهی جهرحسن حافي  هزندگیادصبد  یشاديای آبر . 7

 .7883 آوران، يدان: تهر، فلسفي صداث ريصه(، ند آوريي )گرارافدتمه گهو   7885او ، سد  او ، شمدرۀ  وم، تدبسندن 
شادسی و بدزشادسی صسدئل صربهط به واقعیدت ی، غرببه تهر کلی آثدر حافی  ر سته حهزه تجدید و نهسدزی صیراث اسالص . 4

از حافی آثدر صنعد ی به زبدنهدی عربی، فرانسهی و انگلیسی صانشر شده است. از صهمنرین  صعدصر صسلمین صنمرکز شده است.
صهستتهعته هاقع، صن الا  الی الصن الاقتل الی اابتدای، صن العقیتده الی الثهره،آثتدر وی صی تهان بته: النراث و النجتدیتد، 

حهارالمشتترق و فی الفکر الغربی المعدصتتر، صقدصه فی علم ااستتنغراب، العربیه ااستتالصیه، ااستتالم والحداثه، الحضتتدر  
 راسدت قضتدید صعدصتره فی فکرند المعدصتر، استالم و الحداثه،  راسدت اسالصیه، همهم الفکر و الهتن، صدالعهالمه، المغرب، 

 الیسدر ااسالصی اشدره نمه . الثهره فی صور و  الدین وفلسفیه، 
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وی  ر کندب النراث و النجدید، به حافی به نهستدزی علهم استالصی اخنودص یدفنه است.  نهستدزی صیراث
نهستدزی علهم چهدرگدنی استالصی)کالم، اصته ، فلسفه، توهف)عرفدن(( بد هدف عرضی علهم هدی بیدن پدیه

ی دیمپر از . کدری که حافی  رصد  انجدم آن است، تحه  علهم سانی و قجدیدی که ریشه  ار  ر وحی صی
. (73، ص7885 ،العدلماصین )به علهم انستدنی صعدصتری استت که  ر برآور ن نیدزهدی عوتر ستهیم است

بادبراین هدف اصتلی حافی از نهسدزی علهم اسالصی، تبدیل آن از علهم نظری به علهم انسدنی است که جابه 
 نهسدزی نیدزصاد بهره گیری عملی آن غدلب گر یده و کدرکر ی این جهدنی  ر حیدت انسدنی یدبد. تبعد چاین

از صبدنی فکری خدصی است که اغلب برگرفنه از صکدتب فکری جدید به ه و حافی نهسدزی صد نظر خهیش 
 را بر بایدن آنهد اسنهار صی سدز . 

ه به ک یآثدر نیا یاز جملحافی تدکاهن از زوایدی گهندگهنی صهر  بررستتی قرار گرفنه استتت. هدی اندیشتته
 اشدره نمه : لیتهان به صهار  ذ یصقدله است، ص نیاصرتبط بد  ینهع

 ی یتدر کر یرو» یانمه ه،  ر صقدله یاز صطدلعدت خه  را صعطهف به حاف یکه ب ش ینوترالله آقدجدن 
 یگری( و  ر صقدله  786-735، ص 7888 ،ی)آقدجدن «یاستتالص راثیبه استتالم و ص  یحستن حاف یو تمدن

، 7883 ،ی)آقدجدن را بررستی و نقد کر ه است. «سالصیا اثصیر یزسدزبد ر  حافی حسنو روش   یکررو»
اش اشنراکدتی نیز بد هم  ار ، بیشنر به رویکر  و روش حافی  ر پروژه  ر هر  و صقدله فهق که (.34-65ص 

 یحافحسن کنر یفکرنظدمیشادسبه روش  یگری  پژوهشهمه  ر پر اخنه شتده استت تد صبدنی فکری او. 
 شهیر اندب رگ اریتأث یاجنمدع ،یفکرهدی اهیپر اخنه است. البنه برخالف عاهان صقدله،  ر صحنها، ن ست زص

 و تجد  راثیص یای ر زص یحاف یاجنمدعهدی شهیاند یبر برخ یاجمدل یشتده، ست س صرور یبررست یحاف
 ( 7832 ،یو سلطدن یاست.)آقدجدن دهیگر 

 میااستتالصالعلهم یف یحافصاهج الدوکنهر حستتن»عاهانتته قریشتتی نستتب نیز  ر صقتدله ای تحت 
 ر یز ن یزک عبدالله به بررستی روش حافی  ر نهستدزی علهم اسالصی و انسدنی پر اخنه است. ،«هیاانستدنو

ربر  آن و کد یحاف یو روش یفکر یبه صبدن «ی کنرحسن حاف  یشیاند یروش شتادس»تحت عاهان  یصقدله ا
و کدربستتت آن  ر  یحاف یفکر یصبدن یصقدله به برخ نی(  ر ا7834 ،یپر اخنه استتت.)زک یو یشتتی ر اند

 اشدره شده است.  یروش حاف
اگر چه برخی آثدر ص کهر اشنراکدتی بد نهشندر حدضر  ار  و از آن بهره گرفنه شده، اصد تمرکز اصلی صد  ر 

است که  ر کدرهدی صهجه  به صهرت صسنقل این صقدله بر بررسی صبدنی فکری حافی  ر زصیاه نهسدزی علهم 
 بدان پر اخنه نشده است. 

صبدنی فکری حافی  ر زصیاه نهستتدزی علهم که تحقیق حدضتتر  ر صتتد  پر اخنن به این پرستتش استتت 
روش این پژوهش، تحلیلی، اننقد ی است و بد بهره وار  نمه ؟  آنبر  تهانصی ییو چه نقدهد اسالصی چیست
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حافی، ن ستتت تالش خهاهد شتتد  یدگده حافی  ر زصیاه نهستتدزی علهم استتالصی به  گیری از آثدر صکنهب 
 اخنودر تبیین و صهر  نقد قرار گیر .

 .میراث و نوسازی9
چادن که گفنه گفنه شتتد، پروژۀ فکری و ترح تمدنی حستتن حافی، صیراث و نهستتدزی ید همدن نهستتدزی 

ن پدید آصده و صجمهعی عوتتری استتت کته  ر آصیراث، همهاره تعبیری از روح صیراث استتت. از نظر وی، 
. صیراث همهاره (75الف، ص7387 )حافی، که یک نسل به اقنضدی نیدزهدیش به  ست آور ه است تفدسیری

عبیری صیراث، ت کاد.و جزئی از واقعینی است که آن را تفسیر صی ایط زصدنی خه  و صنادسب بد آنند ر به شتر
ی نظری از سنیزهدی فکری آن است. صیراث اصری آسمدنی نیست، بلکه هدی هر عور و تدویافکری از پدیده
این نکنه، صهمنرین صبادیی استتت که زصیاه را برای نهستتدزی علهم  و تطهری اجنمدعی  ار . یتکهیای تدری 

گدهی  استالصی فراهم صی ستدز . گدهی جدصعه صعدصر صی  اند و  آن را گاجیاه آ حافی صیراث سانی را بایدن آ
صی ندصد. از نظر وی این صیراث به خه ی خه  فدقد ارزش استتت و تاهد هاگدصی ارزش صی یدبد که  هتدته ه

 بنهان آن را  ر جهت نهسدزی جدصعه و برای بهجه  آور ن نظریه ای علمی برای عمل صهر  اسنفد ه قرار  ا .
هسدزی نجدم است: ننهستدزی از نظر حافی به صعادی  گرگهنی وضعیت فرهاگی به ه و به سه شیهه قدبل ا

زبدن، نهستتدزی صعاد و نهستتدزی اشتتیدء ید واقعیت. نهستتدزی زبدنی بد به کدرگیری صندوا  و اصروزین به جدی 
به جدی  «صقبهلیت»، « ین»به جدی » ایدئهلهژی»سانی قدبل  سنیدبی است. صدناد به کدربر ن واژۀ هدی واژه

ن قبیل. اصد نهسدزی صعاد بد بدزسدزی صیراث بد نگدهی و از ای« الّله»به جدی « انستدن کدصل»و « صشتروعیت»
عوتری و بر استدس شتعهر و  ریدفت انجدم صی شه . زیرا شعهر به نظر وی صهمنر از عقل،  قیقنر از قلب و 

گدهی است)اصین العدلم،  (.73، ص 7885بداتر از آ
 را تحقق ب شد. تاس کهشتد ترح نهستدزی که پی ری نهحافی  ر چدرچهب صیراث و به وستیلی آن صی

که  ار  صنعلق به زصدن گ شتتنه استتت و  ییغاد یصد بد هم یای  راثیاستتت ص نیبر ا یصبنا هینظر نیاستتدس ا
 یبرا ورنیصد را حل کاد. از ا یکاهن یصسدئل و بحرانهد تهاندیو نم ستیصد ن یکاهن یزصدن یدزهدین یپدس گه

 یس ن به صعاد نیااو صعنقد است، نظر نمه .  دیتجد صیراث ر  دیانطبدق آن بد زصدن و پدس گه نمه ن آن بد
تالش  دنسادگیو نه نیصفسر ن،یصنکلم ه،یصد اعم از فقهد، صهف یو قدصد ستیقدصد ن یهدگرفنن تالش دهیند 

از  شیپس از گ شتتت ب هوجه  ندار . نق   ر خه  صدستتت ک ینقوتت چیاند و  ر اجنهد  آنهد هازم را کر ه
 نیکمنر از فالسفه، فقهد و صنکلم یزی. صد چمیانکر ه ینظر دیآنهد، هاهز  ر آن تجد نین تدوهزار سد  از زصد

لهم و ع میشیادیب دیجد یخه   ر صرحل راثیو برصد واجب است که به ص می. صد صدحب خدنه هسنمیندار میقد
اسالصی که از قبل از ابن خلدون از حرکت و پهیدیی بدزصدنده است را به شکل جدیدی عرضه کایم)پیشهایی، 

 ن،یبادبرا  ر ازیم.ب میقد راثیصجد  ص یصهجه  به باد تیواقع رییبتد هتدف تغ دیتصتد بتد. (713، ص 7815
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صسدئل و حل  نیبه ا ییپدس گهانطبدق آن بد صسدئل عور حدضر  ر جهت  راث،یص یاز نهسدز یهدف اصتل
وی ستعی  ار  سات را به گهنه ای بدزسدزی نمدید که  استت. یاستالص یجدصع یکاهن یصشتکالت و بحرانهد

و  میقد راثیسدخنمدن ص ی ر گرو بدزستدز یاستالص یشتیاند ۀادیآ یحافاز نظر  انستدن  ر صرکز آن قرار گیر .
 عور حدضر است. دتیو صقنض طیرشد علهم آن بر تبق شرا

حافی احیدء تمدن استتالصی بد نهستتدزی و ابدای صمکن استتت و چاین نقشتتی از عهدۀ عدلمدن و از نظر 
ر هدی عور حدضتهاند انگیزۀ بدزگشتدیی  رهدی تمدناصروز صی ادی  آید. به اعنقد  وی، ک  اندیشتمادان بر صی

ن تهاند بیآید. فدرابی  اصروز صیه  صیترتیب اصتتالحدت جدید به وجرا بته روی یکتدیگر زنتده کاتد و بدین
اندیشتتی الهی هگل و اندیشتتی صد ی صدرکس جمع نمه ه و  وبدره صدیای فدضتتله باهیستتد، اصد نه صدیای فی  و 

تهاند اصدم، بلکه صدیاه قرار ا هدی اجنمدعی، ستتدزصدنهدی قدنهنی و حقهق صلنهد. اخهان الوتتفدی جدید صی
تهاند کندب شفد را چادنکه علهم جدید را شتدصل شته . ابن سیادی جدید صیرستدئل خه  را از نه باهیستد، آن

هاند هگل ت وبدره باهیسد و علهم انسدنی را به ب شهدی سه گدنی حکمت خه  بیفزاید. ابن رشد این  وران صی
تهاند نظریدت جدید را کشف و بد هضم تمدن غربی از آن عبهر را تشتری  کاد و فلستفی جدید استالصی صی

ر ه و وارث آن شتته . او صعنقد استتت  ر حدلیکه  وران جدید  ر غرب به پدیدن رستتیده و غرب رو به افه  ک
رغم حرکت کاد آن  ر قرن گ شنه، بد پیدایش نهضنهدی استت،  وران جدید  ر جهدن استالم آغدز شده و به

اسالصی  ر گرو  آیادۀ اندیشه و تمدن .(84-87همدن، ص ) استالصی  ر قرن جدید  ر حد  گستنرش است
بدزستدزی صیراث قدیم و رشتد علهم آن بر تبق شرایط و صقنضیدت عور حدضر، بعد از وقفی حدصل شده  ر 
صرحلی  وم استت. صد نیدزصاد کالم جدید، فقه جدید، تفستیر جدید و اصه  فقه نهین هسنیم و آیادۀ اندیشی 

نقل به ابدای و رهدیی از قید و باد قدیم و رسیدن  اسالصی  ر گرو اننقد  از صرحلی تقلید به صرحلی اجنهد  و از
 .(81-86ص  همدن،) به فراخادی جدید است

 . نوسازی علوم اسالمی 2
 ،یالصعلهم اس دنی ر ص ب ش قدبل تهجهی از آثدر حافی به نهسدزی علهم اسالصی اخنودص یدفنه است.

علهم  نیاو صحدو  به ا یرچه بدزستتدزکالم، فقه، اصتته  فقه و عرفدن استتت، اگ ۀبر چهدر حهز یتمرکز حاف
اثر  یگر تکمیل گر ید. هر  6آغدز و بد « صن العقیده الی الثهره»تبیین نظری  این بحتث، بتد کندب  .ستتتین

 ار بدزستدزی ب شی از صیراث علمی است.  ر این بدزسدزی، بایدن علهم قدیم، شدصل کدام از این آثدر، عهده
علهم عقلی  صح  و علهم انستتتدنی صهر  تجتدیتد نظر قرار صی گیر . بر این علهم نقلی، علهم عقلی  نقلی، 

 اسدس، به ترتیب:
 تالشی است برای بدزسدزی علم اصه   ین ید کالم؛« صن العقیده الی الثهره»کندب  .7
 برای بدزسدزی فلسفه ؛« صن الاقل الی اابدای»کندب  .4
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  ر صد  بدزسدزی توهف؛« صن الفادء الی البقدء»کندب  .8 

 به  نبد  برای بدزسدزی علم اصه  فقه؛« صن الا  الهاقع»ب کند .2

  رپی بدزسدزی علهم نقلی)قرآن، حدیث، تفسیر، سیره و فقه(؛« صن الاقل الی العقل»کندب  .5

 تالشی برای بدزسدزی علهم علهم ریدضی و تجربی؛ « العقل و الطبیعه»کندب  .6

 .(48-41، ص7274 ،)حافی است ر صد  بدزسدزی علهم انسدنی « اانسدن و الندری »کندب  .1

 میکا لیتبد یو اصه  فقه را به علم واحدعلهم چهدرگدنه کالم، فلستفه، توهف  دیصعنقد استت بد یحاف
 به علهم یعلهم استتالص لیبداستتت که بعد از ت نیا یاز نظر حاف یاصتتل تیبدشتتد. غد« تمدن»تد صنرا ف 

رفًد حدصل ص م،یقد راثیبه زعم او علهم صربهط به ص کر . لیتبد «یدئهلهژیا»را به  یعلهم انسدن دیبد ،یانسدن
 «پروژۀ نهسدزی» رونیازا بدشد؛یص یاست؛ اصد عور حدضر، عور علهم انسدن یایکدربر  عقل  ر نوهص  

تر و  ر دنعلهم آس ی ر بعض رییو تغ لیتبد نیرا بر عهده  ار . ا یبه علهم انسدن راثیعلهم ص لیصهم تبد فهیو 
علم  لیبدبه نظر او ت.  ار  یبسنگ یعلهم به علم انسدن نیا نز یکیبه صقدار  نیتر است و اس ت رگی  یبرخ

 یشادسروان توهف به لیتبد ؛دستیفقه به علم اقنود ، حقهق و س لیتبد ؛«یشادسروش»اصه  فقه به علم 
سفه،  ر کالم و فل رییو تغ لیتبد نیآستدن است؛ اصد ا ی یبه علم نقد تدر یشتادستثیحد لیو اخالق، و تبد

و صبدحث  دست،یهم قدبل حّل استت؛ صثاًل اصدصت صربهط به علم س آن که بدشتدیهمراه ص یبد  شتهار یکم
صربهط  یاجنمدع یشتتادستتهم به روان دیو تهح گر  یبرص یشتتادستتو روش یشتتادستتعقل و نقل به شتتادخت

 لیاست که بعد از تبد نیا یاز نظر حاف یلاص تی. غدستتین ییو نهد یهدف اصتل اهد،یاصد همه ا شته ؛یص
به  یدنعلهم انستت لیکر . بد تبد لیتبد «یدئهلهژیا»را به  یعلهم انستتدن دیبد ،یبه علهم انستتدن یاستتالص همعل

لکه ب ،ستتتین یعلم یهدهیصتترفًد نظر یدئهلهژیا رایبه ؛ ز یصستتدئل عوتتر یگهپدستت  تهانیص یدئهلهژیا
به  یوح لیتبد ،یحاف پروژه نهستتدزی صیراث یهدف اصتتل نیبادبرا .استتت یو عمل یصرکتب از علم نظر

 علم است. کیعاهان به یدئهلهژیا

حافی صی کهشتد علم اصته   ین ید کالم را به  لیل اهمیت و تقدم زصدنی پیدایش آن بدزسدزی کاد. این 
نظری  ر واقعیت صعدصتتر کمک نمه ه و همچاین بستتنری برای شتتکل هدی اقدام به برترف نمه ن کدستتنی

علم اصه   یصهضهعدت اصلو ك یم کالسیصفده ،ینظر حاف ازگیری ایدئهلهژیهدی جدید فراهم صی ستدز . 
 یواقع یانسدنهد  ر  وره ا یق زندگیاز تر یعایتت  یق بدزسدزیو اصدصت از تر ت؛ صعد د؛ نبهیتهح صدنادن ی 

گدهیصدناد آرصدن و انستتدن واقع یهیزصدن وصکدن خدص و  ن ی ارا یینهدیفیک  تتتتت به یاز تدر خدل ،  ی، آ
گده  یشهند. حاف یل صیه، عمل، قدنهن و انقالب تبدی  خدص، نظری  عدم، تدری، خر ، تدریخدص، آزا  یآ

 ییانسدنهدق ی، که تاهد از تریك اسالصیم کالسیصفده یو  گرگهن ستدز ین بدزستدزیصعنقد استت که بدون ا
اد، استالم به صهرت یجهیصشتدرکت ص ی یدت و صبدرزات تدریر  که به صتهرت فعد   ر تجربیپ یانجدم ص
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، ص 7885)صرشدی زا ، دفتیتحّقق ن هاهد  یخهاهد صدند و  ر اجنمدعدت انستدن یك آرصدن صترف بدقی
و افعد  خداوند اسنهار   ر بدزستدزی صهر  نظر حافی، علم کالم قدیم که بر صبادی ذات، صتفدت(. 58-52

هدی به ، به علم کالم جدید که بر صبادی، آزا ی، سترزصین و پیشترفت استنهار است، صنحه  صی شه . فرقه
جدیدی چهن صحدفظه کدرن و لیبرا  هدی قدیمی  ستای و شتیعی، صعنزلی و اشعری، صرجمه و خهارال به فرقه

ویل، ترفداران  ین)باید گرایدن  یای( و ترفداران هتد، صرتجعتدن و نهآورهتد، اخبتدریهن)اهل ن ( و اهل تأ
ستتکهاریستتم،فقهدی حی  و نفدس و فقهدی قدرت و ستتیدستتت عهض صی شتتهند و علهم حکمت به صاطق 

 .(85، ص7813 ،)حافی عملی و علهم تبیعی و علهم انسدنی تبدیل صی شه 
ر قدیم اسالصی که    ر ب ش  وم،برای بدزستدزی فلستفه ستانی و تهضتی  روندهدی تمدنی  ر فلستتفه

ننیجه رویدرویی تمدن نه ههر استالصی بد تمدن یهندنی رخ  ا ه است، تالش صی کاد. از نظر او، اصه  فقه 
نظدم صاد به ه و صهفق شتده استت وحی را به روش استنابدتی اسنقرائی تبدیل کاد، اصد  ر عین حد  نیدزصاد 

ی  ر برابر اصه  فقه و  یگر رویکر هدی عقلی  ر بدزنگری و نهستدزی استت. وی توهف را به عاهان واکاش
فلستفه و کالم صی  اند.  ر ب ش علهم نقلی صی کهشتد، علهصی صدناد علهم قرآنی، حدیث، تفستتیر، سیره و 

 .(713 -711الف، ص7387 فقه را بدزسدزی کاد )حافی،
ر گ شنه بد  و حهزه فیلسهفدن صسلمدن  صهم از نظر حافی، فلستفه است. از نظر وی، هدی یکی از حهزه

هدی  رونی خه شدن به ، همچهن از فرهاگ آشادیی کدصل  اشناد: ن ست حهزۀ فرهاگی که وابسنه به سات
علم کالم و فقه؛ و  یگری فرهاگی بیرونی که از تریق کاش فکری بد  یگر افکدر وار   نیدی اسالم شده به . 

جسنن از ر صؤثر به ه است. فیلسهفدن صسلمدن بد بهرهآثدر چاین کاشتی  ر نهی گفنمدن و ا بیدت فلستفه بسید
 یای زصدنه،  ر صد  به ند رویکر ی فراتر از ا بیدت  رون اسالصی  اشنه بدشاد و صحنهای سات و زبدن برون

 خهاستتناد راه را برایفلستتفی استتالصی را  ر این قدلب زبدنی و ا بیدت جهدنی ترح کر ند. آنهد بد این کدر صی
یر صستلمدندن بدز کااد و  ر عمل نیز پیهند اندیشته بین  اخل و خدرال  ر این  ستنگده فلستفی رخ گفنگه بد غ

 یای اسنفد ه گرفناد، فیلسهفدن از گفنمدن برون یای بهره صیخالف صنکلمدن و فقهد که از گفنمدن  رون ا . بر
رو  همدن الفدظ وام گرفنه از کر ند. وی صعنقد استتت آنچه  ر ا بیدت فلستتفی استتالصی اصروز به کدر صیصی

ستات پیشتین یهندنی استت و اگر ب هاهیم فلستفی اسالصی صعدصر  اشنه بدشیم، نیدزصاد وام گرفنن از الفدظ 
صی پدید ب و فلسفی اسالیم و اگر چاین اتفدقی رخ  هد، پیهندی  یگر بین فلسفی غرهسناصروز فلسفی غرب 

  (47-43، ص 7888 ،ی)حافخهاهد آصد
حافی  ر صهر  اصه  فقه نیز صعنقد است، این علم بدید بد بدزنگری  ر ترتیب و اولهیت اصه  چهدرگدن، 
ستتیر صتتعه ی به خه  بگیر ، نه نزولی؛ بدین ترتیب که ابندا اجنهد ، ستت س اجمدی، آنگده ستتات و  رپدیدن 

لل نن ستتات و کندب بدشتتد تد عکندب قرار گیر . آغدز آن بدید واقعیت و نظریه پر ازی صستتنقیم و پدیدن آن ص
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رفندری، صوتدل  عدصه و آشهبهدی عمهصی شادخنه شه .  ر حهزۀ  انش فقه نیز،سدخندر هدی صستنقیم پدیده 
فقه بر صبادی جدصعه و صقنضتیدت زصدن بدزستدزی صی شه . اصروز  یگر نیدزی به فقه غادئم، بر گدن، کایزان و 

ید »که صی خهاهد  ارای روابط بین المللی بدشد، بد قدنهن شتدید فقه صید نیست. وضع کاهنی اصت اسالصی 
بر صبادی  ستتدزگدر نیستتت. فقه جدید نیدزصاد آن استتت که اولهیت را به صعدصالت« استتالم، ید جزیه و جاگ

عبد ات بدهد. عرفدن، به ستدخندر جدید و تغییر صقدصدت و حدات صافی صدناد صبر، خهف، خشیت، تهکل، 
ی صثبت صدناد انقالب، غضب، تمر ، رف )ر (، اعنراض، شجدعت، اقدام، صقدوصت، رضتد و فاد به ارزشهد

 رگیری و جاگ به صاظهر حفظ خهیش  ار .  ر عله قرآنی، نظریه پر ازی  وبدره و بیدن ویژگیهدی صهم وحی 
س  دکاد و وحی پو صیزان ارتبدط آن بد واقعیت  ر صقدم پرستش و پدست  نیدز است؛ چراکه واقعیت سؤا  صی

صی گهید. ندست  و صاستهخ، یعای پیشترفت زصدن  ر قدنهنگ اری هم بدید بدزنگری شه . علم تفسیر بدید از 
شتکل تهلی به شکل عرضی، یعای تفسیر صهضهعی تغییر شکل  هد و علم حدیث بدید از نقد ساد حدیث 

به تمرکز بر  یدصبربته نقد صنن آن صنحه  و صانقل شتته . و  انش ستتیره بدید از تمرکز بر احها  شتت   پ
 .(86، ص 7813 ،)حافی س ادن آن حضرت تغییر یدبد تد  ر رفندر اجنمدعی قهرصدن پرسنی را از بین ببریم

 مبانی فکری حنفی در نوسازی علوم اسالمی
بسیدری از اندیشمادان صسلمدن  ر ایاکه علهم اسالصی نیدز به  صرف نظر از گروهی  دهرگرا و تجمدگرا،

له صسماصد نهستدزی صطدبق بد اقنضتدئدت زصدنی و صکدنی  ر هر عوتری  ار ، اتفدق نظر  ارند. تجدید نظر و 
 ر چگهنگی نهستدزی و بهیژه صبدنی حدکم بر آن استت. ایاکه این صبدنی  رونی بدشد ید بیرونی؛ سدزگدر  صهم

سیدر ج حدصل از آن ببد  ین ید  ر تادق  بد آن بدشتد و صهضتهعدتی از این قبیل،  ر چگهنگی نهستدزی و نندی
تأثیرگ ار استت. بد تهجه به ایاکه حافی از روشتافکران صسلمدن تحویل کر ه غرب است، صبدنی فکری وی 
نیز تد اندازه زید ی تأثیر پ یرفنه از صکدتب فکری غربی به ه و تالش نمه ه بر استدس این صبدنی به نهسدزی و 

اهد شتتد، به اخنوتتدر، صبدنی فکری حستتن حافی  ر بدزستتدزی علهم استتالصی ب ر از .  ر ا اصه تالش خه
 نهسدزی علهم انسدنی صهر  بررسی و نقد قرار گیر .

 پدیدارشناسیـ 9
هدی و بسیدری از تحلیل شتادسی ین استت. فکری گهندگهنی   واصدار صکدتبحافی  ر صبدنی نظری خه

استتت.  ر حقیقت او 7بهیژه پدیدارشتتادستتی ،صکدتب فکری ایناو نیز صنأثر از  او از اصتته  باید ین استتالم
 یدفنیره به عاهان یفلسف پر از . پدیدارشادسیبه بدزسدزی را یکد   ین صی گراستت کهشتادستی چپپدیدار

به شمدر صی رو  که هم به صثدبه یک صکنب فکری و هم به صثدبه نظریه و روش  ستنمیقرن ب یعمده  ر فلستفه

                                                      
7  - Phenomenology 
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ش پدیدارشتادستی ریشه  ر صکنب فکری  ار  که عقبی تمهریک آن به شمدر به کدر صی رو . به بیدن  یگر، رو
صی رو . استدسد بسیدری از روشهدی علمی و پژوهشی نهین،صدناد پهزینیهیسم، هرصاهتیک و غیره  ارای یک 
عقبی فکری و صبدنی نظری خدصتتی استتت، بادبراین نمی تهان آنهد را صتترفد به صثدبی روش انگدشتتت. ترح 

 ر این نهشندر به عاهان یکی از صبدنی فکری حسن حافی، بیشنر از این صاظر و بد تهجه به پیش  پدیدارشادسی
 فرضهد و اصه  آن است تد صرفًد به صثدبی یک روش. 

پدیدارشادسی به عاهان یک نظدم نظری، عبدرت است از صطدلعه تهصیفی ید شادخت پدیدار و پدیدار   
گتتدهی انستتتدن قرار صی گیر . هر آن چیزی استتتت کتته  ر حیطتته ا رار و ( 777، ص7863)نهالی،  آ

گدهپدیدارشتادستی،   ه ،شیآشکدر ص واسطهیب یاست که  ر تجربه ییدارهدیاز پد میصسنق یپژوهش و آ
. کاد فیرا تهص دارهدیپد نیا یذات دی یصدهه یکه سدخندرهد  هدیص یشتادست داریاصکدن را به پد نیل ا ا

و  یعلّ   یتجربه نشتتده آزا  کاد، و از تهضتت یهدفرض شیخه  را از پ کهشتتدیص یفاهصاهلهژ بیترت نیبد
کشف  دیه  شه دی شه یآنچه را که آشکدر ص فیبه کدربر  که تهص یو روش ز ،یب ره گری  یهدنییتب ریستد

، تالنفد، فرو کدهش صفرط تحهیل و ص دلفت بد صدهیت تهصیفی، را صمکن سدز . یذات یحجدب از صعدن
ی به شمدر صی رو .  ر صیدن این ویژگیهد، فلسف یشادس داریپد یهدیژگیوو شهه  ذات از صهمنرین  قیتعل

 یدریبس از نظربدشد. صی« اپهخه»صهمنرین ویژگی که از صاظر این تحقیق نیز حدئر اهمیت است، تعلیق ید 
ک داریاز پد  قینن تعلگرف شی ر پصنضتتمن  ،یالنفدت واستتطهیب تجربه ریندپ  لیبر تحه دیشتتادستتدن، تأ

را  قیعلت ،ی. گدهکاادیص فیتعر«  ر پراننز نهد ن»روش دیحکم  قیاست که آن را به تعل یدارشتادخنیپد
 یشتتادستتدن آن را ند ر به آزا ستتدز داریپد لباغ یول کااد،یص فیتعر فرضشیبدون پ فلستتفه دیبه علم 

ه انکدر )ن هد،فرضشیپ یو روشن سدز  یاز تور ییرهد دینشده  یبررس یهدفرضشیاز پ یدارشادسیپد
 (.42-48،ص 7887 اناد) ربدنی گل دیگدنی، صیوجه  آنهد( 

پدیدارشتادستی به شتدت بر پروژۀ نهستدزی صیراث حافی ستدیه افکاده و تأثیرات آن را بر نهسدزی علهم 
 د کالم پیدصدهدی خدصیاستالصی را نیز به روشای صی تهان صشدهده نمه . این تأثیر بهیژه  ر علهم  یای صدنا

نیز به  نبد   اشتنه استت. او صطدبق صبادی پدیدارشتادخنی صی گهید: ذات خدا نمی تهاند صهضهی علم کالم 
بدشد؛ زیرا اوا هر نهی ذاتی، اعم از خدا و انسدن از صهضهی شدن صی گریز  و هرگده ذات صهضهی علمی قرار 

را  ر زصدن و صکدن خدص صهر  هد علم همهاره پدیده گیر ، ستتبتب خلط و خطتد  ر آن علم صی شتته ؛ ثدنیدً 
نسبی چگهنه صی تهاند هدی صطدلعه قرار صی  هد. حد  انستدن بد این عقل نستبی و اهداف، صودل  و گرایش

به ذات صطلق احدته علمی پیدا کاد؟ بادبراین اصتل وجه  خدا  ر عدلم هستنی و صفدت حقیقی و سلبی او 
انستتدنی استتت و علم کالم  ر ابن بدره نمی تهاند ا هدر نظر کاد. بادبراین تاهد راه  خدرال از حیطه عقل و زبدن

این استت که به تشتبیه و قیدس روی آور ؛ تشتبیه به انستدن و قیدس به جهدن و به جدی اثبدت ذات و صفدت 
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سبت خدا نخداوند به اثبدت ذات و صتفدت انستدن پر اخت و این صفدت حقیقنًد صنعلق به انسدن و صجدزا به  
، صهضتتهی خدا را به عاهان ههستتر  یدارشتتادستتیو خدا، صنأثر از پد دیتهح ری ر تفستت یحاف ا ه صی شتته . 

وجه ی عیای و صنعدلی، از  ایرۀ اهنمدم انستتدن تعلیق نمه ه و از  ایرۀ شتتعهر او خدرال  انستتنه و آن را تههم، 
له  صی یدبد و همدناد تجربه ید جریدنی خطد و ستدخنگی تلقی صی کاد، اصد صی گهید خدا  ر شعهر انسدن ح

گدهی انسدن وجه   ار  و بد آن زندگی صی کاد، نه ایاکه واقعینی قدبل اثبدت بدشد.  ر واقع،  زنده  ر شعهر و آ
صاظر،  نیاز ا  (418-413، ص 7273 ،)حافی انستدن، خدلق خدا و واضع آن  ر شعهر است، نه بدلعکس.

 ر  رون انسدن است که او را  دفنهیحله   یبلکه انرژ مدن؛یو ا قیصعرفت، تود یبرا ینظر یخدا نه صهضهع
 نجهد رییتغ یبرا یالهیفهم جهدن، که وستت یبرا یخدا نه صهضتتهع خهاند؛یصحرکت و عمل فرا دت،یبته ح

که خدا  شتته یصحقق ص یزصدن یعمل لی ل نیو ا یاستتت، نه نظر یعمل لیبر وجه  او  ل لی ل گدنهیاستتت. 
خدا  ر . ر یبه کمد  صهر  تهجه قرار گ دنیهد و رستتخروال از نق  یبرا یانستتدن یاچهن ذات صد و پروژههم

است که اتفدق  ییهدو نهضت نقالب ر حد  ا یهدصلت شترفتی ر حد  حرکت و پ    یهمدن تدر ینظر حاف
 .(82-84، ص7388 ،)حافی افند یص

 نهسدزی که صبنای بر آن بدشد، بهیژه اگر این نهسدزی  ربد تهجه به صبدنی و اصه  اسدسی پدیدارشادسی، 
و پیدصدهدی خدصی را نیز به  نبد  خهاهد  اشت. صهمنرین هد حهزه  ین، صیراث و علهم  یای بدشتد، آستیب

به اصتل تعلیق بدز صی گر   که به نهعی صستنلزم نفی حقیقت و کادر نهد ن صسلمدت است. بر هد این آستیب
شادسدنه، ن ست بدید وجه  حقدیق  یای را تعلیق نمه ، س س به صطدلعه آنهد بد نگدهی استدس تحلیل پدیدار

را بر  گیر ، اصد بیشتتنرین تأثیربیرونی پر اخت. اصای تأثیر این چاین نگرشتتی همی علهم استتالصی را  ر بر صی
 س بد علیق گ اشت، س انش کالم صی گ ار ؛ چرا که تبق این صباد بدید بسیدری از اصه  اعنقد ی را نیز  ر ت

 قیلصهجب تع ،یبه روش ههسرل نی  یشادخنداریپد لیتحل روشتی پدیدارشتادستدنه به صطدلعه آن پر اخت.
ک یو وجه  احسدس یو تاهد بر ُبعد شتعهر دهیگر  یای  یهدآصهزه یایع قیوجه  حقد  دیآن  ر  رون انسدن تأ

گده یمیصفده ی. وشته یص  یحن ی. ور یگیص تیو ههسر  به عدر یشادسداریرا از پد یهمچهن شتعهر و آ
 .(32، ص 7837 ،)آقدجدنی  اندینم ی رون یجز احسدس یزیرا چ یوح قیحقد

 اومانیسمـ 2
یکی  یگر از صبدنی حافی  ر نهستدزی علهم اسالصی، اوصدنیسم و تغییر صحهریت این علهم از خدا به انسدن 

وارونه است که  ر آن خدا به جدی انسدن نشسنه و این وارونگی بدید استت. به بدور او الهیدت صد همدن انسدنیدت 
( از نظر وی نهستتدزی  ین و صیراث  یای بدید بر صبادی انستتدن 781-784،ص 7388)حافی،  اصتتالح شتته 

الش ت« صن العقیده الی الثهره»بر همین اسدس  ر کندب «. تهحید»و « الله»صعدصتر بدشتد نه بر استدس صفههم 
 دنهیدن گراانس یبد قرائن دیاصتل تهح یبدزخهانکالم را نیز بر همین صباد بدزخهانی و نهستدزی نمدید. صی کاد علم 
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  هدیارائه ص یسنیاوصدن یریتفس زین دیاز تهح تهسط وی، تالشی  ر این جهت به شمدر صی رو  و
و  یاستتت که جستتهرانه، بدزخهان نیصستتلمدن ا شتتدنیو نهاند دنینهگرا ریاز ستتد یحاف زیاز نقدط تمد یکی 

نفدوت از ص یریبد تفس کادیتالش صو  کشدند یص دیاصل تهح یعای ن،یاصل   نیخه  را به صهمنر یبدزستدز
حقهق او و  نیانسدن و تأص یو اجنمدع یهی ن دتی ر ح تهحیدنقش پررنگنر  یفدیا یرا برا اهیزص د،یاصل تهح

 گهندگهن فراهم سدز .  یهد ر عرصه یانسدن یانسدن و جدصع شرفتیحل صشکالت و پ
حافی  ر پروژۀ تجدید تراث خه   ر صتتد  تغییر صحهریت از خدا به انستتدن استتت. انستتدن صهر  نظر او 

کاد و انستدنی این جهدنی و صد ی استت که بد صحهریت خه  همی حقدیق را  ر عدلم شتعهر و احسدس خلق صی
نظر  به. (88-86الف،ص 7387)حافی، ه ستدخنی شتعهر اوستت هیچ قدرتی فراتر از او وجه  ندار ، جز ایاک

که بنهاند  ی رک د؛ی ن دتیواقع یبد کدرکر  صادستتب برا ی رک م؛یهستتن دیتدزه از صفههم تهح ی رک دزصادیصد ن ،وی
شتتدن حقهق انستتدن، راه حل ارائه کاد. از نظر  مد یتد پد یکندتهریو   یگرصشتتکالت گهندگهن، از اشتتغد  یبرا
ی و کدرکر ی عملصنن جدصعه حضتتهر  اشتتنه  ر  دیبلکه بد ستتت،ین ی نظریدتیبدور عق کیتاهد  د،یتهح ،یو

کاد.  فیرا تعر یحقهق بشتتر اسالص یفلستف تهاندیگرا قرائت شته ، صانستدن یاگر بد صبدن دیبدشتد. تهح اشتنه 
 نیندارند و  ر ا یکلخداوند صش یقدئل نشدن برا کیشتر یعای د،یتهح یدتیصستلمدندن  ر  رر صعاد و  رر عق

شتتده استتت.  اهیصستتلمدندن به شتتکل کدصل نهد  یفر آن  ر ذهن و روان  یخداوند و تعدل یگتدنگیقرن،  72
 یرزش وااو ا یبه آزا گ دیبد دیکر . تهح فیبدز تعر یگری  یبه گهن دیرا  ر عوتتر حدضتتر بد دیتهح ن،یباتدبرا

بشر  هیعل یبد تجدوزگر دیبد ،یدسیس یشتی ر اند دیکه ص لهق خداوند استت. تهح یشته ، انستدن یانستدن صانه
زصدن.  دتیتعدصل بد واقع یعای دیتهح ،یو اجنمدع یفر  یتهستتع شتترفت،یپ ،یآزا گ یعای دیصقتدبلته کاد. تهح

 یپرسن گدنهی ست؛ین یصسدئل عبد  یخداوند تاهد برا یگدنگی ،یو آخرت. به اعنقد  و دی ن یگدنگی یعای دیتهح
نه و رفندر صافعال یعو اجنمد یفر  یسسن ،یارا گ ی ار . ب یجهدن و حقهق بشر حضهر جد نی ر سترنهشت ا

 ریستتو انن دب او تف دریبد عزت انستتدن و حق اخن ی ر تادف دیصادفدت  ار . صتتفت قدرت خداوند را نبد دیبد تهح
  ار .  یو حقهق یدسیس ،یل اجنمدعصؤثر  ر صسدئ یگسنر ه و کدرکر  گدهیجد یو وح دیکر . تهح

 یحاف یصعرفت شادسدن یصنأثر از صبدن دیاز اصتل تهح یو اجنمدع یجهدن نیا دنه،یانستدن گرا ریتفست نیا
کته صطدبق آن همی آفریاش عین ربط و تعلق به علت  صی بتدشتتدهتدی  یای استتالم ، ص تدلف آصهزهاستتت
نیدز گهنه اسنقاللی ندار . آفریاش، ههینی جز ربط و نیدز صداوم به خدلق بیب ش است و از خه  هیچهسنی

ندار  و توتهر استنقال  انستدن از خدلق هستنی، توتهری صحد  استت. اخنیدر، اسنقال  و آزا ی انسدن  ر 
یدبد و انسدن صحهری و نشسنن انسدن به جدی خدای خدلق، صدهیت  ین را صی چدرچهب این اصتل کلی صعاد

 ستتدز  و به خه کدصگی انستتدن نیز خهاهد انجدصید؛ همدن صستتیری که غرب تی نمه ه استتت گرگهن صی
 .(35-32، ص 7837 ،)آقدجدنی
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ت او است که حرک انسدن صهر  نظر حافی، آن انسدنی نیست که  ر تعدلیم اسالصی آصده است؛ بلکه انسدنی 
حه  صحهر ذات خهیش استت و همی حقدیق  ر عدلم شعهر و احسدس او خلق صی شه  و هیچ وجه  و قدرتی 

 (.  38-34، ص4378)قریشی نسب،  بداتر از او وجه  ندار ، صگر آنکه سدخنی شعهر خه  وی بدشد.
نه استتنقاللی از خه  تبق تعدلیم استتالصی، عدلم خلقت عین ربط و تعلق به خداوند استتت و هیچ گه

ندار . انسدن نیز ص لهق خداوند است و اسنقال  ذاتی از خه  ندار . اصد انسدن صهر  نظر اوصدنیسنهد، انسدنی 
خداگهنه استتت که خه  خدلق همه چیز به ه و هیچ چیزی خدرال از حیطی عقل و ارا ه او نیستتت. تفستتیر 

نای بر تهحید و خداصحهری استتت، ندستتدزگدر به ه و اوصدنیستتنی از  ین و صیراث  یای، بد استتدس  ین که صب
فرجدم چاین قرائنی از صیراث  یای و علهم استالصی، چیزی جز  گرگهنی باید ی  ر اسدس این علهم و نز یک 
شتدن آن به علهم انسدنی جدید غرب که صبنای بر صحهریت انسدن به جدی خداست، ن هاهد به .  ر ننیجه، 

 نشی به  ست صی آید،  یای انسدن صدار خهاهد به ، نه خداصحهر. یای که از خال  چاین خها
حافی بستدن صحمد ارکهن و برخی  یگران از روشتافکران صستلمدن، صنأثر از اوصدنیستتم غربی تالش صی 
کاد ثدبت کاد که انستتدن گرایی  ر استتالم نیز صدناد غرب و چه بستتد بیش و پیش از آن وجه   اشتتنه، اصد به 

ده استتت و بدید تالش نمه   ر قرائت جدید از  ین و صیراث  یای آن را احید نمه  ؛ اصد به  ایلی صغفه  صتدن
تفدوتهدی باید ین  یدگده استتالم و غرب  ر این زصیاه تهجه ندار  و عمال انستتدن گرایی صد نظر وی، بیشتتنر به 

ی، ر صی کاد. اوصدنیسم غربهمدن اوصدنیستم غربی نز یکنر است و باید  پروژۀ نهسدزی خه  را نیز بر آن اسنها
اگرچه بد شتعدر کراصت انستدن و احنرام به عقل، ارا ه و اخنیدر او آغدز شد، اصد فرجدم آن به انسدن صحهری به 
جدی خداصحهری و حنی گده نفی خدا انجدصید. چاین نظریه ای بد  یدگده استالم ندسدزگدر است و نمی تهاند 

 ر اسالم نیز انسدن  ارای جدیگده و کراصت بسیدر بدایی است، اصد باد  صبادی نهسدزی علهم اسالصی قرار گیر .
 نیست جدی خدا را  ر جهدن هسنی بگیر .   

یسمـ 9  سکوالر

د   انست. او  رصقرائنی  نیهی و این جهدنی  از  ین و علهم  یای را،حافی به تهر کلی صی تهان قرائت 
 و  نیهی انسدن را کدصاًل پهشش  هدای آن را تفستیر نمدید که حیدت ارائه  هد و به گهنه استت قرائنی از  ین

 ر این صستیر تد آنجد پیش صی رو  که به سکهاریسم بسیدر نز یک صی شه  و اسالم را یک سکهار، البنه به 
 صعادی یک  ین   نیهی، صی  اند.

 مستتیبد ستتکهار تهاندیاستتت که استتالم ص این نظربر  ، به گمدن خه ،  ر راستتندی  فدی از استتالمیحاف
 زیاستتالم ن نیستتکهار استتت،   یهدبد صؤلفه  نهیآص دیاگر جهدن جدبه اعنقد  وی، صهافقت  اشتتنه بدشتتد. 

بد  یکی ر لغت، نسبت نز  ستمیستکهار به تمدم قدصت از آن  فدی کر . تهانیو ص ستتیصقهله ن نیاز ا یخدل
که چادن؛دیآیاست که  ر فلسفه و اجنهد ، به کدر صنفکران ص ی الت لغه نیو همصفههم زصدن و نه شدن  ار  
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به اعنقد   .ادیعور صدرن بر آ یهدکااد تد از عهده چدلش سدزیرا نه یاسالص یهدستات تهانادیص نیصجنهد
گده ،یآزا  ،یاستندا ، تعقل، حقهق بشر،  صهکراس یبه صعاد ستمیاگر ستکهار وی، ) انش( و جدصعه  یآ
ه چهن احنرام ب یصقدصد ی ر اسالم، بر صباد عتیشر رایبدز هم استالم بد آن صهافق استت. ز نیز بدشتد یصدن

 سمیاز سکهار کدرافرا  صحدفظه لی ل نیشأن بشر و عدالت باد شده است. به هم دت،یاخالق ،یبشتر یزندگ
 است و از ییدی ن نی  کی وجهدن  یاسالم برار وی، به نظاز آن ندارند.  یخهاهدن هراس یترق اصد ،ترستادیص
  .(57-53، ص 7888 ،)خیرخهاهشدن وجه   ار   یآن بد عرف یاصکدن سدزگدر رونیا

حق حیدت، . هدی حیدت انستتدنی استتتی، شتتریعت صقدصتتدی  ار  که  ر راستتندی ضتترورتحافاز نگده 
 یکهمی ایاهد به اعنقد  حافی، . است کراصت انستدنی و تهزیع ثروت ،حضتهر عقل و ارزشتهد، یعای همدن  ین

شریعت، بر پدیی صبدنی  نید و این جهدن وضع شده است؛  نیدیی از نظر وی، ستکهار و  نیهی هم  ار .  استدس  
استتدستتًد فعل  ،ی آخرت و جهدن  یگر.  ر آخرتدنه بر صبا ،که نیدزهدی رفدهی انستتدن  ر آن قدبل تعریف استتت

به ن شریعت از نظر سدن سکهار. بدین(73، ص7888)حافی، ادیی ندار  و فعل و عمل برای این  نیدستت صع
به ن  ین و رویکر  این جهدنی آن استتت. از نظر به صعادی  نیهی کهبلحافی، نته به صعادی جدایی  ین از  نید، 

یجد  شکدف بین افکدر ص هبی و زندگی وی، اندیشتی  وئدلیسنی بین خدا و این جهدن و  نید و آخرت، صاجر به ا
از  هدی  یای، یکیعد عملی اندیشهواقعی و بین صقدم نظر و عمل گر یده است و همین شکدف و ند یده گرفنن بُ 

 .(736، ص7883)حافی و  یگران، رو  صدندگی صسلمدندن به شمدر صیعلل اصلی عقب
ای که بنهاند هدی آن استتت، به گهنهو آصهزه حافی  ر صتتد  تفستتیری کدصاًل  نیهی و این جهدنی از  ین

به ن  ین بدور  ار  که تفسیری سکهاریسنی از  ین ارائه عدصلی برای حرکت  نیهی گر  . وی چادن به  نیهی
به ن  ین را نفی نمه ه و چادن که اشتدره شد، صعنقد است شریعت بر پدیی صبدنی این نمه ه و به نهعی اخروی

ه بر صبدنی آن  نید. این  ر حدلی است که اسدسًد  ر  ین اسالم، عمل  نیدیی به صهرت  نید وضع شده است ن
صستتنقل و بدون تهجه به حیدت ابدی و اخروی صعادیی ندار  و  ر همین ارتبدط استتت که  ین و عمل  یای 

ه چشتتم تهجه بکاد.  ین یعای ایجد  ارتبدط بین  نید و آخرت و هدفماد نمه ن زندگی  نیهی بد صعاد پیدا صی
انداز ترستیم شده  ر زندگی اخروی. اگر این رابطه قطع شه ،  ین نیز صعادی حقیقی خهیش به صعادی الهی 

تهان برخی ا یدن  نیهی و بشری را  ر چاین بر اشنی قرار  ا . حافی  هد و تاهد صیو تهحیدی را از  ست صی
ی عقل ای غیر از سلط ی انسدن و نفی هرگهنه سلطهبد اشتدره به ایاکه، سکهاریسم  ر غرب برای بدزگشت آزا

. (68، ص 7388 ،)حافی گیر  که ستکهاریسم اسدس وحی و جههر آن استبهجه  آصد؛ چاین ننیجه صی
صد رآه المسلمهن حساًد فهه » اند که باید  آن بر صراعدت صودل  صر م است: او اسالم را نیز  یای سکهار صی

به صعادی حدکمیت صر م است.  ر اسالم، تمهکراسی ید حکهصت  یای وجه   حدکمیت خدا« عادالله حستن
ندار . نظدم اسالصی از نظر وی، نظدصی صبنای بر بیعت، شهرا و نهعی قدنهن اسدسی اسالصی است که صودل  
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صر م را صراعدت نمدید.  ر این صتتهرت ایدئهلهژی استتالصی، ایدئهلهژی انستتدنی و اجنمدعی خهاهد به ، نه  
صدندگیهد و . حافی صعنقد استتت برای خروال از عقب(832ب،ص 7387،)حافی ئهلهژی  یای و اههتیاید

دن پدید آید و عرفدن صد، عرف یزصیا بحرانهدی کاهنی جهدن استالم، بدید الهیدت، فلستفه، فقه، توتهف و شعر  
ایدئهلهژی  فدقی رخ  هد،انقالب، فقه صد، فقه پیشترفت و تفستیر   ین،  ین تهسعه و ترقی بدشد. اگر چاین ات

 ،)حافی صتدنده خهاهیم به آیتد.  ر غیر این صتتهرت همچاتدن عقتبازم برای تغییر اجنمتدعی بهجه  صی
 .(53-23، ص7388

د که آیخهاهد صیراث را به ایدئهلهژی تبدیل کاد.  ر این صتتهرت صیراث به عاهان صابعی  ر صیی صیحاف
زصدن و صکدنی تدری ی آن را  ر جهت صادفع خه  صهر  استتنفد ه قرار  هدیی را از آن استتن راال کایم و  رایده

ای بدزسدزی کاد که بشریت و تدری   ر صرکز اهنمدصدت قرار  هیم. حافی ستعی  ار  ستات سلف را به گهنه
 . (58، ص 7885 ،زا صرشدی ) گیر 

یخی گریـ 9  تار

ری گتدری ی»صی رو . از نظر وی تدری ی گری صهمنرین صبادی روش شتادخنی اندیشته حافی به شمدر 
 ر جدصعه ای ویژه بد جغرافیدی صشتت   و  ر  وره زصدنی ویژه استتت. هد به صعادی پیدایش و بدلادگی پدیده

 تدری یهدی اجنمدعی، پدیدههدی اجنمدعی اند و پدیدههدی فکری، پدیدههدی اندیشته، پدیده است، پدیده
 (88، ص7815 ،)حافی «و تدری  پدید نمی آید. اند. هیچ چیز اندیشه صادی جز  ر جدصعه

 یای تدری ی استتت و  همه چیز را  ر بستتنر تدری  و تحهات  صیراثبه  ین و استتدستتًد نگرش وی به  
 یای و غیره( تکهیای تدری ی  ار  و حدکی از  صیراث)اعم از  صیراثحافی صعنقد استتت  تدری ی صی بیاد.
صطدبق این صباد، حافی به این  ندپ یر آن است.تغییر ازصی انفکدربه ن و عوتری به ه، ل اروح هر عوتری 

ننیجه صی رستد که اصتل  ین یک فرض اصکدنی استت که جز از خال  تفسیرهدی تدری ی صفسران وجه ی 
. تفستتیرهدی صفستتران نیز ص نلف و حنی گده صنعدرض استتت، زیرا تدری  و (36، ص7837 ،)آقدجدنی ندار 

 (83-13، ص 7316 ،)حافی تمدنی ثدبت نیستشرایط، تدری ی و 
 ،تفستتیر ؛تر از قرآنقرآن، تتدری ی استتت؛ حدیث، تدری ی»ی، واز نظر بر استتدس چاین نگرشتتی، 

ین علم از ترتر از قرآن، حدیث و تفسیر و سرانجدم فقه، تدری یتر از قرآن و حدیث؛ ستیره، تدری یتدری ی
یجی) از رهگ ر علهم نقلی خدل (، از ن  به تدری  به گهنه  ر ایاجد تحهلی تدر صیتدن علهم نقلی استتت.

، 7883افی،)ح «صنهالی وجه   ار : از قرآن به حدیث، از حدیث به تفسیر، از تفسیر به سیره و از سیره به فقه
او بتد چاین صباتدیی، صفتد  و صعتدنی احتد یتث را نتد ر به صحیط جغرافیدیی، اجنمدعی، فرهاگی و  .(23ص

حافی  .(36، ص7837 ،)آقدجدنی   انداعراب زصدن صدور روایدت و گده اعراب جدهلی صی ستیدسی و  یای
و نظدم عقدید آشکدر صی گر  . هد  ر صهر  تدری مادی کالم صی گهید: تدری مادی  انش کالم  ر تدری  فرقه
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هد رقهاو ندم گ اری ف اثبدت صی کاد که آنهد  ر بسنر اجنمدعی و سیدسی ویژه ای پدید آصده اند.هد تدری  فرقه
 ،حافی) نیز  ر فرایاد تدری  شکل صی گیر هد را نیز صنأثر از شترایط تدری ی  انسنه و صعنقد نظدم عقدید فرقه

صنعد ی از قرآن و هر یک از علهم فهق نیز هدی .حافی برای اثبدت صدعدی خه ، نمهنه(24-27، ص 7815
 .7ذکر صی کاد که  ر ایاجد صجد  ذکر آن نیست

دپ یری را ن یای، پدیه و بایدن  ین را ستتستتت نمه ه و اصتته  ثدبت و تغییر صیراثچاین نگرشتتی به  ین و 
گ ار . صیراث  یای صد شتدصل  و ب ش استت: ب ش ثدبت و تغییرندپ یر که شتتدصل صنهن و برای آن بدقی نمی

مدن و صفسران  ر شرح و نوهص  یای )شدصل قرآن، سات و روایدت( و ب ش  یگر آن  ربرگیرندۀ تالش عدل
تفستیر و تبیین این نوتهص استت که  ر ته  تدری  بر  اصاه و عمق آن افزو ه شده و صجمهعی بزرگی تحت 

شه  این است که تغییر و تجدید عاهان علهم استالصی را پدید آور ه استت. پرستشتی که از حافی صطرح صی
 شه ؟ شدصل کدام ب ش از این صیراث صی

ت استتت که تغییر  ر آن به صعادی تغییر  ر اصتتل و صنن  ین استتت و این استتدستتًد اگر صرا  ب ش ن ستت
شه . )البنه بحث اعنبدر سادی سات و روایدت  ر پ یر نیستت و صهجب ایجد  خلل  ر اصتل  ین صیاصکدن

جدی خه  قدبل بررستتی استتت و صرا  آن ب شتتی استتت که بر روی آن اتفدق نظر وجه   ار .( اصد اگر صرا  
نظر  ر ب ش  وم، یعای بر اشتنهد و تفدستیر عدلمدن و صفستران  یای و تأصالت و تفسیرهدی جدید از  تجدید

ان صنادستب بد زصدن و صکدن استت که این اصر همهاره  ر ته  تدری  استالم وجه   اشنه نوتهص و بدزفهمی
 از قرنهد حفظ نمه ه واستتت. اگر چه برخی از تفدستتیر و بر اشتتنهد به  لیل اتقدن علمی، اعنبدر خه  را پس 

 کمدکدن صهر  پ یرش جدصعی علمی صسلمدندن قرار  ار .
اصد صشتکل آنجدستت که حافی  ین و صیراث را بد تدری  و زصدن پیهند ز ه و به نهعی از ریشتتی اصلی آن  

گرایی صطلق  ر حهزۀ  ین و صیراث  یای استتت و ایاکه صاقطع نمه ه استتت. پیدصد چاین نگرشتتی، نستتبی
چیز  این صهرت هیچتهاند کدصال صنفدوت بدشد.  ر  یای هر عوتری بد عور  یگر صی صیراثب  یریم  ین و 

صدند. البنه ذکر این نکنه نیز ازم است که تأصل و تدبر  ر  ین برای رسیدن به فهمی ثدبنی برای  ین بدقی نمی
عمیق ید جدید از آن، غیر از بدزستتدزی صیراث استتالصی استتت. زیرا  ر بدزستتدزی، صعرفت  یای، همچهن 

هدی بشتری تلقی شده و  ر قدلب تمهریهدی بشری های تدری ، فر ی ید اجنمدعی، همچهن ستدیر تجربتجربه
تر شه ؛ اصد  ر تأصل، تدبر ید تفسیر  ین، صعدرف  یای، فدرغ از زصدن و صکدن، به عاهان فهمی عمیقنمدیدن صی
 ،آصلیجها ی )  هد که البنه چدرچهبهدی صعرفنی و روشی خدص خه  را  ار تر خه  را نشتدن صیو گستنر ه

  .(785-783، ص 7811
استدسًد عوری و زصدنی است که نیدز به تجدید  اشنه  صیراثپرستش  یگر این استت که چه صیزان از این

                                                      
  ر این صهر  رر: صن العقیده الی الثهره، صن الاقل الی العقل، از نقد ساد تد نقد صنن و  یگر آثدر وی. - 7
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کاد همی صیراث عوری است که  ر هر عوری نیدصاد تجدید بدشد، ید آنکه بدشد؟ آید چادنکه حافی ا عد صی 
ط که نیدز به انطبدق بد شرای ب شی از آن برای همی زصدنهد و عورهد ثدبت و اینغیر است و ب شی از آن است

 و اقنضدئدت هر عوری را  ار ؟ 
ن است که اگر تدری مادی صیراث و حنی نوهص اسالصی صدناد قرآن را ب  یریم،  ر این آاشتکد   یگر 

صتتهرت واقع نمدیی و حقیقت نمدیی صیراث نیز نفی خهاهد شتتد و حق و بدتل و  رستتت و ند رستتت از آن 
هان ا عد نمه  که این صیراث  ربرگیرندۀ حقدیقی ثدبت و اینغیر استتت؛ بلکه ترخت برخهاهد بستتت و نمی

خهاهد شد و روشن است که فرجدم این س ن از کجد  صیراثحقیقت نیز تدبعی از تفسیر عوری و زصدنی از 
 آور . سر رصی
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 گیرینتیجه
دحب نظران تر ید  ر ضترروت نهستدزی علهم  یای و استالصی بر اسدس صقنضیدت زصدن و صکدن بین ص

چاتدانی وجه  نتدار  و بستتیدری بدان صعنقدند؛ اصد ایاکه این نهستتدزی صبنای بر کدام صبدنی فکری و بد چه 
روشتی صهرت پ یر ، صحل نزای و صادقشه است. بسیدری صعنقدند این نهسدزی بدید صبنای بر صبدنی  رونی و 

نظرند که صی تهان این صبدنی را از بیرون و بهیژه از  برخدسنه از خه   ین بدشد،  ر صقدبل گروهی  یگر بر این
نهین بشتر که البنه اغلب صحوته  تمدن غرب است، بهره گرفت. اصد صسمله این هدی صکدتب فکری و  انش

استت که آید بین این صبدنی و استالم سدزگدری وجه   ار  و آید صی تهان نهسدزی علهم اسالصی را بر بایدن این 
ه ؟ این  و پرستتش استتدستتی به عالوه برخی پرستتشتتهدی  یگر، صهجب اخنالف نظرهد و صبدنی استتنهار نم

صادزعدت فکری فراوانی بین  و گروه فهق گر یده استتت. حستتن حافی از اندیشتتمادان صنعلق به تیف  وم 
استت و پروژه نهسدزی علهم اسالصی خه  را بر صبدنی و روشهدی نهین غربی اسنهار نمه ه و به نظر صی رسد 

 هانسنه است خه  را از تادقضدت این ندسدزگدری برهدند.نن
پدیدارشتتادستتی اگرچه نستتبت به برخی صکدتب فکری و روشتتی  یگر چادان صبنای بر پیش فرضتتهدی 

الزاصدت و پیدصدهدی خدصتتی به « تعلیق و اپهخه»آن صدناد هدی صعرفنی خدصتتی نیستتت، اصد برخی از صهلفه
نمی تهان از آن فدرغ به . تأثیرپ یری از پدیدارشتتادستتی ههستتلری  ر   نبد   ار  که  ر نهستتدزی علهم  یای

نهستتدزی صبتدحث کالصی بهیژه نهی تفستتیر و خهانش وی از خدا و تهحید نقدهدی فراوانی را صنهجه حافی 
 نمه ه است.

 اصد اوصدنیستم به صفههم غربی آن، استدسد  ر ذات خه  بد صبدنی  ین اسالم بهیژه اصل تهحید و خداصحهری
ندستدزگدر استت و از قضد حافی  ست روی همین نقطه گ ار ه و  رصد  است علم کالم اسالصی که اسدس آن 
صبنای بر تهحید و خداصحهری استتت را تبدیل به  انشتتی بد صحهریت انستتدن نمدید. اگرچه وی تالش صی کاد 

ید، اصد  ر عمل آنچه او از آن س ن قرائنی نستبند صنفدوت از اوصدنیسم را  ر پروژه نهسدزی خه  ارائه و اعمد  نمد
صی گهید بستیدر نز یکنر به نظریه اوصدنیستم غربی است تد نگرش اسالم به انسدن. اسالم نیز برای انسدن جدیگده 

 نشدند. و صازلت خدصی قدئل است، اصد او را صحهر و صدار همه چیز قرار نمی  هد و به جدی خدا نمی
 ر ذات خه  بد  ین اسالم و نگرش آن به رابطی  ین و  نید و  نید و ستکهاریستم نیز اندیشه ای است که 

آخرت  ر تضتتد  استتت. حافی تالش صی کاد استتالم را  یای ستتکهار صعرفی نمه ه و بر این صباد از علهم 
اسالصی نیز خهانشی  نیهی ارائه  هد، اصد تهجه و اهنمدم اسالم به  نید و اصهر  نیهی و این جهدنی بشر که از 

یژگیهدی صنمدیز استالم نستبت به برخی ا یدن  یگر استت، هرگز به صعادی ستکهار به ن آن نیست. اسالم و
 یای استتت که همزصدن  نید و آخرت انستتدن را صهر  تهجه قرار  ا ه استتت و  نید را بدون آخرت بی صعاد صی 

ت و اصهر غیرصد ی را از  ایرۀ  اند. حد  آنکه  ر ستکهاریستم، اسدسًد  نید بمدهه  نید صهر  نظر است و آخر
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نگرش خه  خدرال ستدخنه و به نهعی ند یده صی گیر . پرستش این است که چگهنه صی تهان علهم اسالصی را  
 صبنای بر این صباد بدزسدزی نمه  و آنهد را به علهصی  نیهی تقلیل  ا ؟

یای را به ابت  ین و صیراث  و بتداخره نگرش تتدری ی به  ین و صیراث  یای نیز ثبدت و تغییر ندپ یری ثه
کاد. بر استدس چاین نگرشتی، علهم اسالصی نیز صاد صیصاد و صکدنچدلش کشتیده و آن را اصری کدصال زصدن

اصتته  ثدبنی ن هاهد  اشتتت و تدری ی  انستتنن آن صهجب صی گر   نهستتدزی صد نظر حافی همی ابعد  و 
علهم را بر استتدس صقنضتتیدت زصدن و صکدن به تهر کدصل جهانب این علهم را  ربرگیر . بادبراین صی تهان این 

بدزستتدزی نمه . بر استتدس چاین صبادیی استتت که وی بی صهدبد به شتتدله ه شتتکای و بدزستتدزی این علهم صی 
 پر از  و حنی از اصه  اسدسی  ین صدناد تهحید نیز خهانشی بسیدر صنفدوت ارائه صی  هد.

  


