بررسی و نقد مبانی فکری حسن حنفی در نوسازی علوم اسالمی
سیدرضا مهدی نژاد
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چکیده
حستتن حافی ،از جمله اندیشتتمادان نهگرای عرب استتت که پروژه فکری خه را بر نهستتدزی
صیراث صنمرکز نمه ه و آن ر اصندا تالشتتهدی فکری جریدن اصتتالح یای قلمدا صیکاد .ب ش
صهمی از این ترح ،به نهستدزی علهم اسالصی اخنودص یدفنه و حافی ر صد است از رهگ ر آن
علهم اسالصی و نظری را به علهم انسدنی و عملی تبدیل نمدید .اصد این نهسدزی صبنای بر صبدنی فکری
خدصتی صهرت گرفنه که آسیبهد و پیدصدهدی خدصی را نیز به نبد اشنه است .نهشندر حدضر بد
روش تحلیلی ،اننقد ی ر پی پدست به این پرستش استت که صبدنی اصتلی حافی ر این نهسدزی
کدام به ه و چه نقدهدیی بر آن وار است؟ بادبر یدفنههدی این پژوهش ،صهمنرین این صبدنی عبدرت
استتت از  :پدیدارشتتادستتی ،اوصدنیستتم ،ستتکهاریستتم و تدری یگری .بد تهجه به صبدنی صعرفنی و
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

ندسدزگدری بد برخی اعنقد ات کالصی ،سیطرۀ نگرش اوصدنیسنی به ین و علهم یای ،نگده نیهی به
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.
واژگـان کلیدی :حستتن حافی ،نهستتدزی ،علهم استتالصی ،پدیدارشتتادستتی ،اوصدنیستتم،
سکهاریسم ،تدری یگری.

 .7اسند یدر و عضه هیدت علمی گروه تتدری تمتدن استتالصی ،صجنمع آصهزش عتدلی تدری  ،ستتیره و تمدن استتالصی ،جدصعه
الاوطقی العدلمیهsr_mahdinejad@miu.ac.com.
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8مقدمه
حستن حافی از اندیشمادان نهگرای صعدصر عرب و از افرا شدخ

جریدن نهصعنزلی به شمدر صی رو  7که

اندیشتههد و آراء وی صهر تهجه بسیدری از اندیشمادان و صدحبنظران صسلمدن قرار گرفنه و تیفی از صهافقدن و
ص دلفدن جدی را به نبد اشتتنه استتت .ر صهر ایاکه حافی ر چه تیفی از جریدنهدی فکری جهدن استتالم
قرار صیگیر  ،یتدگتدههتدی ص نلفی وجه ار  .برخی وی را یتک روشتتافکر اصتتالحگر صی اناتد کته صدناد
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پیشتگدصدن جریدن اصتالح قوتد نهستدزی اندیشتی یای را اشنه و ر صقدبل گروهی یگر وی را یک روشافکر

غربگرا صیشتتمدرند که بد روش و انش غربی ر صتتد نهستتدزی اندیشتتی استتالصی برآصده و فرجدم آن نیز
آستیبهدی جدی را به نبد اشنه است .اصد خه حافی بد اشدره به سه جریدن اصلی اندیشهای ر ورۀ صعدصر

جهدن استتالم ،یعای جریدن اصتتالح ،جریدن ستتلفیه و جریدن لیبرا ،خه را ا اصه هادۀ همدن جریدن ن ستتت،

یعای جریدن اصالح صی اند و بد ارائی نظریههدی جدید ر پی تداوم آن است (سدار ،7815 ،ص.)763
ً
شهرت حافی عمهصد به و لیل است :نخست؛بایدنگ اری جریدن چپ اسالصی و دوم ،پروژۀ «النراث
و النجدید» ید «صیراث و نهسدزی» که پروژۀ اصلی فکری وی به شمدر صی رو و بیشنر عمر خه را صرف آن
نمه ه استت .صحهر اصتلی این ترح ،رهیدفنی به ستات و نهسدزی است که ثمره تالشهدی صعرفنی و فلسفی
یک درچه حافی و راهبر صبدرزه جهیدنه وی صی بدشتد .حافی از پس این ترح ،رپی نهسدزی ین و خیزاندن

اصت از تریق تالش ر سه جبهه رابطه سات ،غرب و واقعیت است (ولد ابده ،4373 ،ص  .)82-88اولین
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قسمت از این پروژه ،ر یک صجمهعی  5جلدی تحت عاهان «صن العقیده الی الثهره» اننشدر یدفت .به عالوه،
وی کنتدب صستتنقلی تحت همین عاهان «النراث و النجدید» نیز تألیف نمه ه استتت .عالوه بر این ،ب ش
عمدۀ آثدر یگر حافی 4نیز به این صهضتتهی اخنوتتدص یدفنه استتت .صحمه اصین العدلم صعنقد استتت این
ترح،حکتدیتت از نهگرایی یای و فکری ار کته ر آثتدر پیشتتگتدصتدن اصتتالح جلهه یتدفنه و حافی تمدم
غدغههدیش ر صهر صوتر ،نیدی عرب و جهدن استالم را ر این ترح ری نه استت ب ش صهمی از پروژه
 . 7برای آشادﻳی بد زندگیادصه حسن حافﻲ رجهی شه به :علی صرشدیزا  ،حسن حافی :زندگی ،آثدر و یدگدههد ،فولادصه خط
او  ،سد او  ،شمدرۀ وم ،تدبسندن  7885و فدتمه گهاراﻳﻲ (گر آورنده) ،صﻴراث فلسفﻲ صد ،تهران :ﻳد آوران.7883 ،
 . 4به تهر کلی آثدر حافی ر سته حهزه تجدید و نهسدزی صیراث اسالصی ،غربشادسی و بدزشادسی صسدئل صربهط به واقعیدت
صعدصر صسلمین صنمرکز شده است .از حافی آثدر صنعد ی به زبدنهدی عربی ،فرانسهی و انگلیسی صانشر شده است .از صهمنرین
آثتدر وی صی تهان بته :النراث و النجتدیتد ،صن العقیتده الی الثهره،صن الاقتل الی اابتدای ،صن الا

الی الهاقع ،صهستتهعته

الحضتتدر العربیه ااستتالصیه ،ااستتالم والحداثه ،صقدصه فی علم ااستتنغراب ،فی الفکر الغربی المعدصتتر ،حهارالمشتترق و
المغرب ،صدالعهالمه ،همهم الفکر و الهتن ،قضتدید صعدصتره فی فکرند المعدصتر ،استالم و الحداثه ،راسدت اسالصیه ،راسدت
فلسفیه ،الدین و الثهره فی صور و الیسدر ااسالصی اشدره نمه .
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نهستدزی صیراث حافی به نهستدزی علهم استالصی اخنودص یدفنه است .وی ر کندب النراث و النجدید ،به
بیدن پدیههدی نهستدزی علهم چهدرگدنی استالصی(کالم ،اصته  ،فلسفه ،توهف(عرفدن)) بد هدف عرضی علهم
جدیدی که ریشه ار ر وحی صیپر از  .کدری که حافی رصد انجدم آن است ،تحه علهم سانی و قدیمی
به علهم انستدنی صعدصتری استت که ر برآور ن نیدزهدی عوتر ستهیم است(اصین العدلم ،7885 ،ص.)73
بادبراین هدف اصتلی حافی از نهسدزی علهم اسالصی ،تبدیل آن از علهم نظری به علهم انسدنی است که جابه
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 .
اندیشتتههدی حافی تدکاهن از زوایدی گهندگهنی صهر بررستتی قرار گرفنه استتت .از جملی این آثدری که به
نهعی صرتبط بد این صقدله است ،صی تهان به صهار ذیل اشدره نمه :
نوترالله آقدجدنی که ب شی از صطدلعدت خه را صعطهف به حافی نمه ه ،ر صقدلهای «رو یکر تدری ی
و تمدنی حستن حافی به استتالم و صیراث استتالصی» (آقدجدنی ،7888 ،ص  )786-735و ر صقدله یگری
«رویکر و روش حسن حافی ر بدزسدزی صیراث اسالصی» را بررستی و نقد کر ه است( .آقدجدنی،7883 ،
ص  .)34-65ر هر و صقدله فهق که اشنراکدتی نیز بد هم ار  ،بیشنر به رویکر و روش حافی ر پروژهاش
پر اخنه شتده استت تد صبدنی فکری او .همه ر پژوهش یگری به روش شادسینظدمفکری کنرحسنحافی
پر اخنه است .البنه برخالف عاهان صقدله ،ر صحنها ،ن ست زصیاههدی فکری ،اجنمدعی تأثیرگ ار بر اندیشه
حافی بررستی شتده ،ست س صروری اجمدلی بر برخی اندیشههدی اجنمدعی حافی ر زصیای صیراث و تجد
گر یده است(.آقدجدنی و سلطدنی)7832 ،
تته قریشتتی نستتب نیز ر صقتدله ای تحت عاهان«صاهج الدوکنهر حستتنحافی فی العلهمااستتالصیم
واانستدنیه» ،به بررستی روش حافی ر نهستدزی علهم اسالصی و انسدنی پر اخنه است .عبدالله زکی نیز ر
صقدله ای تحت عاهان «روش شتادسی اندیشی کنرحسن حافی» به صبدنی فکری و روشی حافی و کدربر آن
ر اندیشتتی وی پر اخنه استتت(.زکی )7834 ،ر این صقدله به برخی صبدنی فکری حافی و کدربستتت آن ر
روش حافی اشدره شده است.
اگر چه برخی آثدر ص کهر اشنراکدتی بد نهشندر حدضر ار و از آن بهره گرفنه شده ،اصد تمرکز اصلی صد ر
این صقدله بر بررسی صبدنی فکری حافی ر زصیاه نهسدزی علهم است که ر کدرهدی صهجه به صهرت صسنقل
بدان پر اخنه نشده است.
تحقیق حدضتتر ر صتتد پر اخنن به این پرستتش استتت که صبدنی فکری حافی ر زصیاه نهستتدزی علهم
اسالصی چیست و چه نقدهدیی صیتهان بر آن وار نمه ؟ روش این پژوهش ،تحلیلی ،اننقد ی است و بد بهره

ربرسی و نقد مبانی فکری حسن حنفی رد نوسازی علوم اسالمی

عملی آن غدلب گر یده و کدرکر ی این جهدنی ر حیدت انسدنی یدبد .تبعد چاین نهسدزی نیدزصاد بهره گیری
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گیری 3از آثدر صکنهب حافی ،ن ستتت تالش خهاهد شتتد یدگده حافی ر زصیاه نهستتدزی علهم استتالصی به
اخنودر تبیین و صهر نقد قرار گیر .

.9میراث و نوسازی
چادن که گفنه گفنه شتتد ،پروژۀ فکری و ترح تمدنی حستتن حافی ،صیراث و نهستتدزی ید همدن نهستتدزی
صیراث استتت .از نظر وی ،صیراث ،همهاره تعبیری از روح عوتتری استتت کته ر آن پدید آصده و صجمهعی
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تفدسیری که یک نسل به اقنضدی نیدزهدیش به ست آور ه است (حافی7387 ،الف ،ص .)75صیراث همهاره

ند ر به شترایط زصدنی خه و صنادسب بد آن و جزئی از واقعینی است که آن را تفسیر صیکاد .صیراث ،تعبیری
فکری از پدیدههدی هر عور و تدویای نظری از سنیزهدی فکری آن است .صیراث اصری آسمدنی نیست ،بلکه
تکهیای تدری ی و تطهری اجنمدعی ار  .این نکنه ،صهمنرین صبادیی استتت که زصیاه را برای نهستتدزی علهم

استالصی فراهم صی ستدز  .حافی صیراث سانی را بایدن آگدهی جدصعه صعدصر صی اند و آن را گاجیاه آگدهی

ته ههتد صی ندصد .از نظر وی این صیراث به خه ی خه فدقد ارزش استتت و تاهد هاگدصی ارزش صی یدبد که
بنهان آن را ر جهت نهسدزی جدصعه و برای بهجه آور ن نظریه ای علمی برای عمل صهر اسنفد ه قرار ا .
نهستدزی از نظر حافی به صعادی گرگهنی وضعیت فرهاگی به ه و به سه شیهه قدبل انجدم است :نهسدزی

زبدن ،نهستتدزی صعاد و نهستتدزی اشتتیدء ید واقعیت .نهستتدزی زبدنی بد به کدرگیری صندوا و اصروزین به جدی
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واژههدی سانی قدبل سنیدبی است .صدناد به کدربر ن واژۀ «ایدئهلهژی« به جدی « ین»« ،صقبهلیت» به جدی
ّ
«صشتروعیت» و «انستدن کدصل» به جدی «الله» و از این قبیل .اصد نهسدزی صعاد بد بدزسدزی صیراث بد نگدهی
عوتری و بر استدس شتعهر و ریدفت انجدم صی شه  .زیرا شعهر به نظر وی صهمنر از عقل ،قیقنر از قلب و
بداتر از آگدهی است(اصین العدلم ،7885،ص .)73
حافی ر چدرچهب صیراث و به وستیلی آن صیکهشتد ترح نهستدزی که پی ری نه است را تحقق ب شد.
استتدس این نظریه صبنای بر این استتت صیراث یای صد بد همی غادیی که ار صنعلق به زصدن گ شتتنه استتت و
پدس گهی نیدزهدی زصدنی کاهنی صد نیست و نمیتهاند صسدئل و بحرانهدی کاهنی صد را حل کاد .از اینرو برای
انطبدق آن بد زصدن و پدس گه نمه ن آن بدید ر صیراث تجدید نظر نمه  .او صعنقد است ،این س ن به صعادی
ند یده گرفنن تالشهدی قدصد نیست و قدصدی صد اعم از فقهد ،صهفیه ،صنکلمین ،صفسرین و نه یسادگدن تالش
ازم را کر هاند و ر اجنهد آنهد هیچ نقو تی وجه ندار  .نق

ر خه صدستتت که پس از گ شتتت بیش از

هزار سد از زصدن تدو ین آنهد ،هاهز ر آن تجدید نظری نکر هایم .صد چیزی کمنر از فالسفه ،فقهد و صنکلمین
قدیم نداریم .صد صدحب خدنه هسنیم و برصد واجب است که به صیراث خه ر صرحلی جدید بیادیشیم و علهم
اسالصی که از قبل از ابن خلدون از حرکت و پهیدیی بدزصدنده است را به شکل جدیدی عرضه کایم(پیشهایی،
 ،7815ص  .)713صتد بتدیتد بتد هتدف تغییر واقعیت صهجه به بادی صجد صیراث قدیم ب ر ازیم .بادبراین،
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هدف اصتلی از نهسدزی صیراث ،انطبدق آن بد صسدئل عور حدضر ر جهت پدس گه یی به این صسدئل و حل
صشتکالت و بحرانهدی کاهنی جدصعی استالصی استت .وی ستعی ار سات را به گهنه ای بدزسدزی نمدید که
انستدن ر صرکز آن قرار گیر  .از نظر حافی آیادۀ اندیشتی استالصی ر گرو بدزستدزی سدخنمدن صیراث قدیم و
رشد علهم آن بر تبق شرایط و صقنضیدت عور حدضر است.
از نظر حافی احیدء تمدن استتالصی بد نهستتدزی و ابدای صمکن استتت و چاین نقشتتی از عهدۀ عدلمدن و
را بته روی یکتدیگر زنتده کاتد و بدینترتیب اصتتالحدت جدید به وجه صیآید .فدرابی اصروز صیتهاند بین
اندیشتتی الهی هگل و اندیشتتی صد ی صدرکس جمع نمه ه و وبدره صدیای فدضتتله باهیستتد ،اصد نه صدیای فی

و

اصدم ،بلکه صدیاه قرار ا هدی اجنمدعی ،ستتدزصدنهدی قدنهنی و حقهق صلنهد .اخهان الوتتفدی جدید صیتهاند
رستدئل خه را از نه باهیستد ،آنچادنکه علهم جدید را شتدصل شته  .ابن سیادی جدید صیتهاند کندب شفد را
وبدره باهیسد و علهم انسدنی را به ب شهدی سه گدنی حکمت خه بیفزاید .ابن رشد این وران صیتهاند هگل
را تشتری کاد و فلستفی جدید استالصی صی تهاند نظریدت جدید را کشف و بد هضم تمدن غربی از آن عبهر
ک ر ه و وارث آن شتته  .او صعنقد استتت ر حدلیکه وران جدید ر غرب به پدیدن رستتیده و غرب رو به افه
استت ،وران جدید ر جهدن استالم آغدز شده و به رغم حرکت کاد آن ر قرن گ شنه ،بد پیدایش نهضنهدی
استالصی ر قرن جدید ر حد گستنرش است (همدن ،ص  .)84-87آیادۀ اندیشه و تمدن اسالصی ر گرو
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
اسالصی ر گرو اننقد از صرحلی تقلید به صرحلی اجنهد و از نقل به ابدای و رهدیی از قید و باد قدیم و رسیدن
به فراخادی جدید است (همدن ،ص .)81-86

 .2نوسازی علوم اسالمی
ب ش قدبل تهجهی از آثدر حافی به نهسدزی علهم اسالصی اخنودص یدفنه است .ر صیدن علهم اسالصی،
تمرکز حافی بر چهدر حهزۀ کالم ،فقه ،اصتته فقه و عرفدن استتت ،اگرچه بدزستتدزی او صحدو به این علهم
نیستتت .تبیین نظری این بحتث ،بتد کندب «صن العقیده الی الثهره» آغدز و بد  6اثر یگر تکمیل گر ید .هر
کدام از این آثدر ،عهده ار بدزستدزی ب شی از صیراث علمی است .ر این بدزسدزی ،بایدن علهم قدیم ،شدصل
علهم نقلی ،علهم عقلی نقلی ،علهم عقلی صح

و علهم انستتتدنی صهر تجتدیتد نظر قرار صی گیر  .بر این

اسدس ،به ترتیب:
 .7کندب «صن العقیده الی الثهره» تالشی است برای بدزسدزی علم اصه ین ید کالم؛
 .4کندب «صن الاقل الی اابدای» برای بدزسدزی فلسفه ؛
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اندیشتمادان بر صیآید .به اعنقد وی ،کادی اصروز صیتهاند انگیزۀ بدزگشتدیی رهدی تمدنهدی عور حدضر
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 4 .8کندب «صن الفادء الی البقدء» ر صد بدزسدزی توهف؛
 .2کندب «صن الا

الهاقع» به نبد برای بدزسدزی علم اصه فقه؛

 .5کندب «صن الاقل الی العقل» رپی بدزسدزی علهم نقلی(قرآن ،حدیث ،تفسیر ،سیره و فقه)؛
 .6کندب «العقل و الطبیعه» تالشی برای بدزسدزی علهم علهم ریدضی و تجربی؛
 .1کندب «اانسدن و الندری » ر صد بدزسدزی علهم انسدنی است (حافی ،7274 ،ص.)48-41
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حافی صعنقد استت بدید علهم چهدرگدنه کالم ،فلستفه ،توهف و اصه فقه را به علم واحدی تبدیل کایم

تد صنرا ف «تمدن» بدشتتد .غدیت اصتتلی از نظر حافی این استتت که بعد از تبدیل علهم استتالصی به علهم
ً
انسدنی ،بدید علهم انسدنی را به «ایدئهلهژی» تبدیل کر  .به زعم او علهم صربهط به صیراث قدیم ،صرفد حدصل
کدربر عقل ر نوهص یای است؛ اصد عور حدضر ،عور علهم انسدنی صی بدشد؛ ازاینرو «پروژۀ نهسدزی»

و یفه صهم تبدیل علهم صیراث به علهم انسدنی را بر عهده ار  .این تبدیل و تغییر ر بعضی علهم آسدنتر و ر
برخی یگر س تتر است و این به صقدار نز یکی این علهم به علم انسدنی بسنگی ار  .به نظر او تبدیل علم
اصه فقه به علم «روششادسی»؛ تبدیل فقه به علم اقنود  ،حقهق و سیدست؛ تبدیل توهف به روانشادسی

و اخالق ،و تبدیل حدیث شتادستی به علم نقد تدری ی آستدن است؛ اصد این تبدیل و تغییر ر کالم و فلسفه،
ً
ّ
کمی بد شتهاری همراه صی بدشتد که آن هم قدبل حل استت؛ صثال اصدصت صربهط به علم سیدست ،و صبدحث
عقل و نقل به شتتادختشتتادستی و روششتتادستی برصیگر و تهحید هم به روانشتتادستی اجنمدعی صربهط
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صیشته ؛ اصد همه ایاهد ،هدف اصتلی و نهدیی نیستت .غدیت اصلی از نظر حافی این است که بعد از تبدیل
علهم استتالصی به علهم انستتدنی ،بدید علهم انستتدنی را به «ایدئهلهژی» تبدیل کر  .بد تبدیل علهم انستتدنی به
ً
ایدئهلهژی صیتهان پدس ت گهی صستتدئل عوتتری به ؛ زیرا ایدئهلهژی صتترفد نظریههدی علمی نیستتت ،بلکه
صرکتب از علم نظری و عملی استتت .بادبراین هدف اصتتلی پروژه نهستتدزی صیراث حافی ،تبدیل وحی به
ایدئهلهژی بهعاهان یک علم است.
حافی صی کهشتد علم اصته ین ید کالم را به لیل اهمیت و تقدم زصدنی پیدایش آن بدزسدزی کاد .این
اقدام به برترف نمه ن کدستتنیهدی نظری ر واقعیت صعدصتتر کمک نمه ه و همچاین بستتنری برای شتتکل
گیری ایدئهلهژیهدی جدید فراهم صی ستدز  .از نظر حافی ،صفدهیم کالسیك و صهضهعدت اصلی علم اصه
ین صدناد تهحید؛ نبهت؛ صعد و اصدصت از تریق بدزسدزی تت یعای از تریق زندگی انسدنهد ر وره ای واقعی
از تدری تتتتت به کیفینهدیی ارای زصدن وصکدن خدص و نیهی صدناد آرصدن و انستتدن واقعی ،آگدهی خدل ،
آگدهی خدص ،آزا ی ،خر  ،تدری عدم ،تدری خدص ،نظریه ،عمل ،قدنهن و انقالب تبدیل صی شهند .حافی
صعنقد استت که بدون این بدزستدزی و گرگهن ستدزی صفدهیم کالسیك اسالصی ،که تاهد از تریق انسدنهدیی
انجدم صیپ یر که به صتهرت فعد ر تجربیدت و صبدرزات تدری ی صشتدرکت صیجه یاد ،استالم به صهرت

88

ّ
یك آرصدن صترف بدقی خهاهد صدند و ر اجنمدعدت انستدنی تحقق ن هاهد یدفت(صرشدی زا  ،7885 ،ص
 .)52-58ر بدزستدزی صهر نظر حافی ،علم کالم قدیم که بر صبادی ذات ،صتفدت و افعد خداوند اسنهار
به  ،به علم کالم جدید که بر صبادی ،آزا ی ،سترزصین و پیشترفت استنهار است ،صنحه صی شه  .فرقههدی
قدیمی ستای و شتیعی ،صعنزلی و اشعری ،صرجمه و خهارال به فرقههدی جدیدی چهن صحدفظه کدرن و لیبرا
هتد ،صرتجعتدن و نهآورهتد ،اخبتدریهن(اهل ن ) و اهل تأویل ،ترفداران ین(باید گرایدن یای) و ترفداران
عملی و علهم تبیعی و علهم انسدنی تبدیل صی شه (حافی ،7813 ،ص.)85

ر ب ش وم،برای بدزستدزی فلستفه ستانی و تهضتی روندهدی تمدنی ر فلستتفه قدیم اسالصی که ر
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
بدزنگری و نهستدزی استت .وی توهف را به عاهان واکاش ی ر برابر اصه فقه و یگر رویکر هدی عقلی ر
فلستفه و کالم صی اند .ر ب ش علهم نقلی صی کهشتد ،علهصی صدناد علهم قرآنی ،حدیث ،تفستتیر ،سیره و
فقه را بدزسدزی کاد (حافی7387 ،الف ،ص.)713 -711
یکی از حهزههدی صهم از نظر حافی ،فلستفه است .از نظر وی ،فیلسهفدن صسلمدن ر گ شنه بد و حهزه
از فرهاگ آشادیی کدصل اشناد :ن ست حهزۀ فرهاگی که وابسنه به ساتهدی رونی خه شدن به  ،همچهن
علم کالم و فقه؛ و یگری فرهاگی بیرونی که از تریق کاش فکری بد یگر افکدر وار نیدی اسالم شده به .
آثدر چاین کاشتی ر نهی گفنمدن و ا بیدت فلستفه بسید ر صؤثر به ه است .فیلسهفدن صسلمدن بد بهرهجسنن از
صحنهای سات و زبدن برون یای زصدنه ،ر صد به ند رویکر ی فراتر از ا بیدت رون اسالصی اشنه بدشاد و
فلستتفی استتالصی را ر این قدلب زبدنی و ا بیدت جهدنی ترح کر ند .آنهد بد این کدر صیخهاستتناد راه را برای
گفنگه بد غ یر صستلمدندن بدز کااد و ر عمل نیز پیهند اندیشته بین اخل و خدرال ر این ستنگده فلستفی رخ
ا  .برخالف صنکلمدن و فقهد که از گفنمدن رون یای بهره صیگرفناد ،فیلسهفدن از گفنمدن برون یای اسنفد ه
صیکر ند .وی صعنقد استتت آنچه ر ا بیدت فلستتفی استتالصی اصروز به کدر صیرو همدن الفدظ وام گرفنه از
ستات پیشتین یهندنی استت و اگر ب هاهیم فلستفی اسالصی صعدصر اشنه بدشیم ،نیدزصاد وام گرفنن از الفدظ
اصروز فلسفی غرب هسنیم و اگر چاین اتفدقی رخ هد ،پیهندی یگر بین فلسفی غرب و فلسفی اسالصی پدید
خهاهد آصد(حافی ،7888 ،ص )47-43
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  ،س ت س اجمدی ،آنگده ستتات و رپدیدن
کندب قرار گیر  .آغدز آن بدید واقعیت و نظریه پر ازی صستتنقیم و پدیدن آن صنن ستتات و کندب بدشتتد تد علل
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ستتکهاریستتم،فقهدی حی

و نفدس و فقهدی قدرت و ستتیدستتت عهض صی شتتهند و علهم حکمت به صاطق
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2
صستنقیم پدیدههدی رفندری ،صوتدل عدصه و آشهبهدی عمهصی شادخنه شه  .ر حهزۀ انش فقه نیز،سدخندر
فقه بر صبادی جدصعه و صقنضتیدت زصدن بدزستدزی صی شه  .اصروز یگر نیدزی به فقه غادئم ،بر گدن ،کایزان و
شتدید فقه صید نیست .وضع کاهنی اصت اسالصی که صی خهاهد ارای روابط بین المللی بدشد ،بد قدنهن «ید
استتالم ،ید جزیه و جاگ» ستتدزگدر نیستتت .فقه جدید نیدزصاد آن استتت که اولهیت را به صعدصالت بر صبادی
عبد ات بدهد .عرفدن ،به ستدخندر جدید و تغییر صقدصدت و حدات صافی صدناد صبر ،خهف ،خشیت ،تهکل،
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رضتد و فاد به ارزشهد ی صثبت صدناد انقالب ،غضب ،تمر  ،رف (ر ) ،اعنراض ،شجدعت ،اقدام ،صقدوصت،
رگیری و جاگ به صاظهر حفظ خهیش ار  .ر عله قرآنی ،نظریه پر ازی وبدره و بیدن ویژگیهدی صهم وحی

و صیزان ارتبدط آن بد واقعیت ر صقدم پرستش و پدست نیدز است؛ چراکه واقعیت سؤا صیکاد و وحی پدس
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

بته نقد صنن آن صنحه و صانقل شتته  .و انش ستتیره بدید از تمرکز بر احها شتت

پیدصبر

به تمرکز بر

س ادن آن حضرت تغییر یدبد تد ر رفندر اجنمدعی قهرصدن پرسنی را از بین ببریم (حافی ،7813 ،ص .)86

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

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

بد آن بدشتد و صهضتهعدتی از این قبیل ،ر چگهنگی نهستدزی و نندیج حدصل از آن بسیدر

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
بدزستتدزی علهم استتالصی ب ر از  .ر ا اصه تالش خهاهد شتتد ،به اخنوتتدر ،صبدنی فکری حستتن حافی ر
نهسدزی علهم انسدنی صهر بررسی و نقد قرار گیر .
9ـ پدیدارشناسی
حافی ر صبدنی نظری خه واصدار صکدتب فکری گهندگهنی استت .ینشتادسی و بسیدری از تحلیلهدی

او از اصتته باید ین استتالم او نیز صنأثر از این صکدتب فکری ،بهیژه پدیدارشتتادستتی7استتت .ر حقیقت او
پدیدارشتادستی چپگراستت که به بدزسدزی را یکد ین صیپر از  .پدیدارشادسی فلسفی به عاهان رهیدفنی
عمده ر فلستفهی قرن بیستنم به شمدر صی رو که هم به صثدبه یک صکنب فکری و هم به صثدبه نظریه و روش
7- Phenomenology
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به کدر صی رو  .به بیدن یگر ،روش پدیدارشتادستی ریشه ر صکنب فکری ار که عقبی تمهریک آن به شمدر
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
پدیدارشادسی ر این نهشندر به عاهان یکی از صبدنی فکری حسن حافی ،بیشنر از این صاظر و بد تهجه به پیش
ً
فرضهد و اصه آن است تد صرفد به صثدبی یک روش.
هر آن چیزی استتتت کتته ر حیطتته ا رار و آگتتدهی انستتتدن قرار صی گیر ( .نهالی ،7863 ،ص)777
پدیدارشتادستی ،پژوهش و آگدهی صسنقیم از پدیدارهدیی است که ر تجربه ی بی واسطه آشکدر صی شه ،
ل ا این اصکدن را به پدیدار شتادستی صی هد که سدخندرهدی صدههی ید ذاتی این پدیدارهد را تهصیف کاد.
ّ
بدین ترتیب فاهصاهلهژی صیکهشتتد خه را از پیش فرضهدی تجربه نشتتده آزا کاد ،و از تهض تی علی و
ستدیر تبیین هدی یگر ب رهیز  ،و روشی به کدربر که تهصیف آنچه را که آشکدر صی شه ید شهه ید کشف
حجدب از صعدنی ذاتی را صمکن سدز  .صدهیت تهصیفی ،ص دلفت بد تحهیل و فرو کدهش صفرط ،النفدت،
تعلیق و شهه ذات از صهمنرین و یژگیهدی پدیدار شادسی فلسف ی به شمدر صی رو  .ر صیدن این ویژگیهد،
صهمنرین ویژگی که از صاظر این تحقیق نیز حدئر اهمیت است ،تعلیق ید «اپهخه» صیبدشد .از نظر بسیدری
از پدیدار شتتادستتدن ،تأکید بر تحه یل ندپ یر تجربه بی واستتطه النفدتی ،صنضتتمن ر پیش گرفنن تعلیق
پدیدارشتادخنی است که آن را به تعلیق حکم ید روش« ر پراننز نهد ن» تعریف صی کااد .گدهی ،تعلیق را
به علم ید فلستتفه بدون پیش فرض تعریف صی کااد ،ولی اغلب پدیدار شتتادستتدن آن را ند ر به آزا ستتدزی
پدیدارشادسی از پیش فرض هدی بررسی نشده ید رهدیی از توری و روشن سدزی پیش فرض هد( ،نه انکدر
وجه آنهد) صی اناد( ربدنی گل دیگدنی،7887 ،ص .)42-48
پدیدارشتادستی به شتدت بر پروژۀ نهستدزی صیراث حافی ستدیه افکاده و تأثیرات آن را بر نهسدزی علهم
استالصی را نیز به روشای صی تهان صشدهده نمه  .این تأثیر بهیژه ر علهم یای صدنا د کالم پیدصدهدی خدصی
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
ً
گیر  ،ستتبتب خلط و خطتد ر آن علم صی شتته ؛ ثدنید علم همهاره پدیدههد را ر زصدن و صکدن خدص صهر
صطدلعه قرار صی هد .حد انستدن بد این عقل نستبی و اهداف ،صودل و گرایشهدی نسبی چگهنه صی تهاند
به ذات صطلق احدته علمی پیدا کاد؟ بادبراین اصتل وجه خدا ر عدلم هستنی و صفدت حقیقی و سلبی او
خدرال از حیطه عقل و زبدن انستتدنی استتت و علم کالم ر ابن بدره نمی تهاند ا هدر نظر کاد .بادبراین تاهد راه
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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خداوند به اثبدت ذات و صتفدت انستدن پر اخت و این صفدت حقیقند صنعلق به انسدن و صجدزا به خدا نسبت
ا ه صی شتته  .حافی ر تفس تیر تهحید و خدا ،صنأثر از پدیدارشتتادس تی ههستتر  ،صهضتتهی خدا را به عاهان
وجه ی عیای و صنعدلی ،از ایرۀ اهنمدم انستتدن تعلیق نمه ه و از ایرۀ شتتعهر او خدرال انستتنه و آن را تههم،
خطد و ستدخنگی تلقی صی کاد ،اصد صی گهید خدا ر شعهر انسدن حله صی یدبد و همدناد تجربه ید جریدنی
زنده ر شعهر و آگدهی انسدن وجه ار و بد آن زندگی صی کاد ،نه ایاکه واقعینی قدبل اثبدت بدشد .ر واقع،
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انستدن ،خدلق خدا و واضع آن ر شعهر است ،نه بدلعکس( .حافی ،7273 ،ص  )418-413از این صاظر،

خدا نه صهضهعی نظری برای صعرفت ،تودیق و ایمدن؛ بلکه انرژی حله یدفنه ر رون انسدن است که او را

بته حیدت ،حرکت و عمل فراصیخهاند؛ خدا نه صهضتتهعی برای فهم جهدن ،که وستتیلهای برای تغییر جهدن
استتت .یگدنه لیل بر وجه او لیل عملی استتت ،نه نظری و این لیل عملی زصدنی صحقق صیشتته که خدا

همچهن ذات صد و پروژهای انستتدنی برای خروال از نق هد و رستتیدن به کمد صهر تهجه قرار گیر  .خدا ر
نظر حافی همدن تدری

ر حد حرکت و پیشترفت صلتهدی ر حد انقالب و نهضتهدیی است که اتفدق

صی افند (حافی ،7388 ،ص.)82-84
بد تهجه به صبدنی و اصه اسدسی پدیدارشادسی ،نهسدزی که صبنای بر آن بدشد ،بهیژه اگر این نهسدزی ر

حهزه ین ،صیراث و علهم یای بدشتد ،آستیبهد و پیدصدهدی خدصی را نیز به نبد خهاهد اشت .صهمنرین

این آستیبهد به اصتل تعلیق بدز صی گر که به نهعی صستنلزم نفی حقیقت و کادر نهد ن صسلمدت است .بر
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استدس تحلیل پدیدارشادسدنه ،ن ست بدید وجه حقدیق یای را تعلیق نمه  ،س س به صطدلعه آنهد بد نگدهی
بیرونی پر اخت .اصای تأثیر این چاین نگرشتتی همی علهم استتالصی را ر بر صیگیر  ،اصد بیشتتنرین تأثیر را بر
انش کالم صی گ ار ؛ چرا که تبق این صباد بدید بسیدری از اصه اعنقد ی را نیز ر تعلیق گ اشت ،س س بد
روشتی پدیدارشتادستدنه به صطدلعه آن پر اخت .تحلیل پدیدارشادخنی ین به روش ههسرلی ،صهجب تعلیق
وجه حقدیق عیای آصهزههدی یای گر یده و تاهد بر ُبعد شتعهری و وجه احسدسی آن ر رون انسدن تأکید
صیشته  .وی صفدهیمی همچهن شتعهر و آگدهی را از پدیدارشادسی و ههسر به عدریت صیگیر  .وی حنی
حقدیق وحی را چیزی جز احسدسی رونی نمی اند (آقدجدنی ،7837 ،ص .)32
2ـ اومانیسم
یکی یگر از صبدنی حافی ر نهستدزی علهم اسالصی ،اوصدنیسم و تغییر صحهریت این علهم از خدا به انسدن
استت .به بدور او الهیدت صد همدن انسدنیدت وارونه است که ر آن خدا به جدی انسدن نشسنه و این وارونگی بدید
اصتتالح شتته (حافی،7388 ،ص  )781-784از نظر وی نهستتدزی ین و صیراث یای بدید بر صبادی انستتدن
صعدصتر بدشتد نه بر استدس صفههم «الله» و «تهحید» .بر همین اسدس ر کندب «صن العقیده الی الثهره» تالش
صی کاد علم کالم را نیز بر همین صباد بدزخهانی و نهستدزی نمدید .بدزخهانی اصتل تهحید بد قرائنی انسدن گرایدنه

81
تهسط وی ،تالشی ر این جهت به شمدر صی رو و از تهحید نیز تفسیری اوصدنیسنی ارائه صی هد
یکی از نقدط تمدیز حافی از ستتدیر نهگرایدن و نهاندیشتتدن صستتلمدن این استتت که جستتهرانه ،بدزخهانی و
بدزستدزی خه را به صهمنرین اصل ین ،یعای اصل تهحید صی کشدند و تالش صیکاد بد تفسیری صنفدوت از
اصل تهحید ،زصیاه را برای ایفدی نقش پررنگنر تهحید ر حیدت نیهی و اجنمدعی انسدن و تأصین حقهق او و
حل صشکالت و پیشرفت انسدن و جدصعی انسدنی ر عرصههدی گهندگهن فراهم سدز .
انستدنی این جهدنی و صد ی استت که بد صحهریت خه همی حقدیق را ر عدلم شتعهر و احسدس خلق صیکاد و
هیچ قدرتی فراتر از او وجه ندار  ،جز ایاکه ستدخنی شتعهر اوستت (حافی7387 ،الف،ص  .)88-86به نظر
وی ،صد نیدزصاد رکی تدزه از صفههم تهحید هستتنیم؛ رکی بد کدرکر صادستتب برای واقعیدت نید؛ رکی که بنهاند
برای صشتتکالت گهندگهن ،از اشتتغد گری و یکندتهری تد پدیمد شتتدن حقهق انستتدن ،راه حل ارائه کاد .از نظر
وی ،تهحید ،تاهد یک بدور عقیدتی نظری نیستتت ،بلکه بدید ر صنن جدصعه حضتتهر اشتتنه و کدرکر ی عملی
اشتنه بدشتد .تهحید اگر بد صبدنی انستدنگرا قرائت شته  ،صیتهاند فلستفی حقهق بشتتر اسالصی را تعریف کاد.
صستلمدندن ر رر صعاد و رر عقیدتی تهحید ،یعای شتریک قدئل نشدن برای خداوند صشکلی ندارند و ر این
 72قرن ،یگتدنگی خداوند و تعدلی آن ر ذهن و روان فر ی صستتلمدندن به شتتکل کدصل نهد یاه شتتده استتت.
باتدبراین ،تهحید را ر عوتتر حدضتتر بدید به گهنی یگری بدز تعریف کر  .تهحید بدید به آزا گی و ارزش واای
انستدن صانهی شته  ،انستدنی که ص لهق خداوند استت .تهحید ر اندیشتی سیدسی ،بدید بد تجدوزگری علیه بشر
صقتدبلته کاد .تهحید یعای آزا گی ،پیشتترفت ،تهستتعی فر ی و اجنمدعی ،تهحید یعای تعدصل بد واقعیدت زصدن.
تهحید یعای یگدنگی نید و آخرت .به اعنقد وی ،یگدنگی خداوند تاهد برای صسدئل عبد ی نیست؛ یگدنه پرسنی
ر سترنهشت این جهدن و حقهق بشر حضهر جدی ار  .بی ارا گی ،سسنی فر ی و اجنمدعی و رفندر صافعالنه
بد تهحید صادفدت ار  .صتتفت قدرت خداوند را نبدید ر تادفی بد عزت انستتدن و حق اخنیدر و انن دب او تفس تیر
کر  .تهحید و وحی جدیگده گسنر ه و کدرکر ی صؤثر ر صسدئل اجنمدعی ،سیدسی و حقهقی ار .
این تفستیر انستدن گرایدنه ،این جهدنی و اجنمدعی از اصتل تهحید صنأثر از صبدنی صعرفت شادسدنی حافی
استتت ،ص تدلف آصهزههتدی یای استتالم صی بتدشتتد کته صطدبق آن همی آفریاش عین ربط و تعلق به علت
هسنیب ش است و از خه هیچ گهنه اسنقاللی ندار  .آفریاش ،ههینی جز ربط و نیدز صداوم به خدلق بینیدز
ندار و توتهر استنقال انستدن از خدلق هستنی ،توتهری صحد استت .اخنیدر ،اسنقال و آزا ی انسدن ر
چدرچهب این اصتل کلی صعاد صییدبد و انسدن صحهری و نشسنن انسدن به جدی خدای خدلق ،صدهیت ین را
گرگهن صی ستتدز و به خه کدصگی انستتدن نیز خهاهد انجدصید؛ همدن صستتیری که غرب تی نمه ه استتت
(آقدجدنی ،7837 ،ص .)35-32
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8انسدن صهر نظر حافی ،آن انسدنی نیست که ر تعدلیم اسالصی آصده است؛ بلکه انسدنی است که حرکت او

حه صحهر ذات خهیش استت و همی حقدیق ر عدلم شعهر و احسدس او خلق صی شه و هیچ وجه و قدرتی
بداتر از او وجه ندار  ،صگر آنکه سدخنی شعهر خه وی بدشد( .قریشی نسب ،4378 ،ص.)38-34
تبق تعدلیم استتالصی ،عدلم خلقت عین ربط و تعلق به خداوند استتت و هیچ گهنه استتنقاللی از خه
ندار  .انسدن نیز ص لهق خداوند است و اسنقال ذاتی از خه ندار  .اصد انسدن صهر نظر اوصدنیسنهد ،انسدنی
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خداگهنه استتت که خه خدلق همه چیز به ه و هیچ چیزی خدرال از حیطی عقل و ارا ه او نیستتت .تفستتیر

اوصدنیستتنی از ین و صیراث یای ،بد استتدس ین که صبنای بر تهحید و خداصحهری استتت ،ندستتدزگدر به ه و
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،
یای که از خال چاین خهانشی به ست صی آید ،یای انسدن صدار خهاهد به  ،نه خداصحهر.
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
ایلی صغفه صتدن ده استتت و بدید تالش نمه ر قرائت جدید از ین و صیراث یای آن را احید نمه ؛ اصد به

تفدوتهدی باید ین یدگده استتالم و غرب ر این زصیاه تهجه ندار و عمال انستتدن گرایی صد نظر وی ،بیشتتنر به

همدن اوصدنیستم غربی نز یکنر است و باید پروژۀ نهسدزی خه را نیز بر آن اسنهار صی کاد .اوصدنیسم غربی،
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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
صبادی نهسدزی علهم اسالصی قرار گیر  .ر اسالم نیز انسدن ارای جدیگده و کراصت بسیدر بدایی است ،اصد باد
نیست جدی خدا را ر جهدن هسنی بگیر .
9ـ سکوالریسم
به تهر کلی صی تهان قرائت حافی از ین و علهم یای را ،قرائنی نیهی و این جهدنی انست .او رصد
ً
استت قرائنی از ین ارائه هد و به گهنهای آن را تفستیر نمدید که حیدت نیهی انسدن را کدصال پهشش هد و
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.
حافی ،به گمدن خه  ،ر راستتندی فدی از استتالم بر این نظر استتت که استتالم صیتهاند بد ستتکهاریس تم
صهافقت اشتتنه بدشتتد .به اعنقد وی ،اگر جهدن جدید آصی نه بد صؤلفههدی ستتکهار استتت ،ین استتالم نیز
خدلی از این صقهله نیستت و صیتهان به تمدم قدصت از آن فدی کر  .ستکهاریستم ر لغت ،نسبت نز یکی بد
صفههم زصدن و نه شدن ار و همین الت لغهی است که ر فلسفه و اجنهد  ،به کدر صنفکران صیآید؛چادنکه
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صجنهدین صیتهاناد ستاتهدی اسالصی را نهسدزی کااد تد از عهده چدلشهدی عور صدرن بر آیاد .به اعنقد
وی ،اگر ستکهاریستم به صعادی استندا  ،تعقل ،حقهق بشر ،صهکراسی ،آزا ی ،آگدهی ( انش) و جدصعه
صدنی بدشتد نیز بدز هم استالم بد آن صهافق استت .زیرا شریعت ر اسالم ،بر صبادی صقدصدی چهن احنرام به
زندگی بشتری ،اخالقیدت ،شأن بشر و عدالت باد شده است .به همین لیل افرا صحدفظهکدر از سکهاریسم
صیترستاد ،اصد ترقی خهاهدن هراسی از آن ندارند .به نظر وی ،اسالم برای جهدن و یک ین نیدیی است و از
از نگده حافی ،شتتریعت صقدصتتدی ار که ر راستتندی ضتترورتهدی حیدت انستتدنی استتت .حق حیدت،
حضتهر عقل و ارزشتهد ،یعای همدن ین ،کراصت انستدنی و تهزیع ثروت است .به اعنقد حافی ،همی ایاهد یک
استدس ستکهار و نیهی هم ار  .از نظر وی ،شریعت ،بر پدیی صبدنی نید و این جهدن وضع شده است؛ نیدیی
ً
که نیدزهدی رفدهی انستتدن ر آن قدبل تعریف استتت ،نه بر صبادی آخرت و جهدن یگر .ر آخرت ،استتدستتد فعل
صعادیی ندار و فعل و عمل برای این نیدستت (حافی ،7888 ،ص .)73بدینسدن سکهاربه ن شریعت از نظر
حافی ،نته به صعادی جدایی ین از نید ،بلکه به صعادی نیهیبه ن ین و رویکر این جهدنی آن استتت .از نظر
وی ،اندیشتی وئدلیسنی بین خدا و این جهدن و نید و آخرت ،صاجر به ایجد شکدف بین افکدر ص هبی و زندگی
واقعی و بین صقدم نظر و عمل گر یده است و همین شکدف و ند یده گرفنن ُبعد عملی اندیشههدی یای ،یکی از
علل اصلی عقبصدندگی صسلمدندن به شمدر صیرو (حافی و یگران ،7883 ،ص.)736
ً
حافی ر صتتد تفستتیری کدصال نیهی و این جهدنی از ین و آصهزههدی آن استتت ،به گهنهای که بنهاند
عدصلی برای حرکت نیهی گر  .وی چادن به نیهیبه ن ین بدور ار که تفسیری سکهاریسنی از ین ارائه
نمه ه و به نهعی اخرویبه ن ین را نفی نمه ه و چادن که اشتدره شد ،صعنقد است شریعت بر پدیی صبدنی این
ً
نید وضع شده است نه بر صبدنی آن نید .این ر حدلی است که اسدسد ر ین اسالم ،عمل نیدیی به صهرت
صستتنقل و بدون تهجه به حیدت ابدی و اخروی صعادیی ندار و ر همین ارتبدط استتت که ین و عمل یای
صعاد پیدا صیکاد .ین یعای ایجد ارتبدط بین نید و آخرت و هدفماد نمه ن زندگی نیهی بد تهجه به چشتتم
انداز ترستیم شده ر زندگی اخروی .اگر این رابطه قطع شه  ،ین نیز صعادی حقیقی خهیش به صعادی الهی
و تهحیدی را از ست صی هد و تاهد صیتهان برخی ا یدن نیهی و بشری را ر چاین بر اشنی قرار ا  .حافی
بد اشتدره به ایاکه ،سکهاریسم ر غرب برای بدزگشت آزا ی انسدن و نفی هرگهنه سلطهای غیر از سلطی عقل
بهجه آصد؛ چاین ننیجه صیگیر که ستکهاریسم اسدس وحی و جههر آن است (حافی ،7388 ،ص .)68
ً
او اسالم را نیز یای سکهار صی اند که باید آن بر صراعدت صودل صر م است« :صد رآه المسلمهن حساد فهه
عادالله حستن» حدکمیت خدا به صعادی حدکمیت صر م است .ر اسالم ،تمهکراسی ید حکهصت یای وجه
ندار  .نظدم اسالصی از نظر وی ،نظدصی صبنای بر بیعت ،شهرا و نهعی قدنهن اسدسی اسالصی است که صودل
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اینرو اصکدن سدزگدری آن بد عرفی شدن وجه ار (خیرخهاه ،7888 ،ص .)57-53
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صر م3را صراعدت نمدید .ر این صتتهرت ایدئهلهژی استتالصی ،ایدئهلهژی انستتدنی و اجنمدعی خهاهد به  ،نه
ایدئهلهژی یای و اههتی (حافی7387،ب،ص  .)832حافی صعنقد استتت برای خروال از عقبصدندگیهد و
بحرانهدی کاهنی جهدن استالم ،بدید الهیدت ،فلستفه ،فقه ،توتهف و شعر زصیای پدید آید و عرفدن صد ،عرفدن
انقالب ،فقه صد ،فقه پیشترفت و تفستیر ین ،ین تهسعه و ترقی بدشد .اگر چاین اتفدقی رخ هد ،ایدئهلهژی
ازم برای تغییر اجنمتدعی بهجه صیآیتد .ر غیر این صتتهرت همچاتدن عقتبصتدنده خهاهیم به (حافی،
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 ،7388ص.)53-23
حافی صی خهاهد صیراث را به ایدئهلهژی تبدیل کاد .ر این صتتهرت صیراث به عاهان صابعی ر صیآید که

ایدههدیی را از آن استتن راال کایم و ر زصدن و صکدنی تدری ی آن را ر جهت صادفع خه صهر استتنفد ه قرار
هیم .حافی ستعی ار ستات سلف را به گهنه ای بدزسدزی کاد که بشریت و تدری

ر صرکز اهنمدصدت قرار

گیر (صرشدی زا  ،7885 ،ص .)58
9ـ تاریخی گری
تدری ی گری صهمنرین صبادی روش شتادخنی اندیشته حافی به شمدر صی رو  .از نظر وی «تدری یگری

به صعادی پیدایش و بدلادگی پدیدههد ر جدصعه ای ویژه بد جغرافیدی صش ت

و ر وره زصدنی ویژه استتت.

اندیشته ،پدیده است ،پدیدههدی فکری ،پدیدههدی اجنمدعی اند و پدیدههدی اجنمدعی ،پدیدههدی تدری ی
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اند .هیچ چیز اندیشه صادی جز ر جدصعه و تدری پدید نمی آید( ».حافی ،7815 ،ص)88
ً
استتدستتد نگرش وی به به ین و صیراث یای تدری ی استتت و همه چیز را ر بستتنر تدری و تحهات
تدری ی صی بیاد .حافی صعنقد استتت صیراث (اعم از صیراث یای و غیره) تکهیای تدری ی ار و حدکی از
روح هر عوتری به ه ،ل ا عوتریبه ن و تغییر ازصی انفکدرندپ یر آن است .صطدبق این صباد ،حافی به این
ننیجه صی رستد که اصتل ین یک فرض اصکدنی استت که جز از خال تفسیرهدی تدری ی صفسران وجه ی
ندار (آقدجدنی ،7837 ،ص .)36تفستتیرهدی صفستران نیز ص نلف و حنی گده صنعدرض استتت ،زیرا تدری و
شرایط ،تدری ی و تمدنی ثدبت نیست (حافی ،7316 ،ص )83-13
بر استتدس چاین نگرشتتی ،از نظر وی« ،قرآن ،تتدری ی استتت؛ حدیث ،تدری یتر از قرآن؛ تفستتیر،
تدری یتر از قرآن و حدیث؛ ستیره ،تدری یتر از قرآن ،حدیث و تفسیر و سرانجدم فقه ،تدری یترین علم از
صیتدن علهم نقلی استتت .ر ایاجد تحهلی تدر یجی( از رهگ ر علهم نقلی خدل ) ،از ن

به تدری به گهنه

صنهالی وجه ار  :از قرآن به حدیث ،از حدیث به تفسیر ،از تفسیر به سیره و از سیره به فقه» (حافی،7883،
ص .)23او بتد چاین صباتدیی ،صفتد و صعتدنی احتد یتث را نتد ر به صحیط جغرافیدیی ،اجنمدعی ،فرهاگی و
ستیدسی و یای اعراب زصدن صدور روایدت و گده اعراب جدهلی صی اند (آقدجدنی ،7837 ،ص .)36حافی
ر صهر تدری مادی کالم صی گهید :تدری مادی انش کالم ر تدری فرقههد و نظدم عقدید آشکدر صی گر .

27
تدری فرقههد اثبدت صی کاد که آنهد ر بسنر اجنمدعی و سیدسی ویژه ای پدید آصده اند .او ندم گ اری فرقههد
را نیز صنأثر از شترایط تدری ی انسنه و صعنقد نظدم عقدید فرقههد نیز ر فرایاد تدری شکل صی گیر (حافی،
 ،7815ص .)24-27حافی برای اثبدت صدعدی خه  ،نمهنههدی صنعد ی از قرآن و هر یک از علهم فهق نیز
ذکر صی کاد که ر ایاجد صجد ذکر آن نیست.7

چاین نگرشتتی به ین و صیراث یای ،پدیه و بایدن ین را ستتستتت نمه ه و اصتته ثدبت و تغییرندپ یری را
نوهص یای (شدصل قرآن ،سات و روایدت) و ب ش یگر آن ربرگیرندۀ تالش عدلمدن و صفسران ر شرح و
تفستیر و تبیین این نوتهص استت که ر ته تدری بر اصاه و عمق آن افزو ه شده و صجمهعی بزرگی تحت
عاهان علهم استالصی را پدید آور ه استت .پرستشتی که از حافی صطرح صیشه این است که تغییر و تجدید
شدصل کدام ب ش از این صیراث صیشه ؟
ً
اگر صرا ب ش ن س تت استتت که تغییر ر آن به صعادی تغییر ر اصتتل و صنن ین استتت و این استتدستتد
اصکدنپ یر نیستت و صهجب ایجد خلل ر اصتل ین صیشه ( .البنه بحث اعنبدر سادی سات و روایدت ر
جدی خه قدبل بررستتی استتت و صرا آن ب شتتی استتت که بر روی آن اتفدق نظر وجه ار  ).اصد اگر صرا
تجدید نظر ر ب ش وم ،یعای بر اشتنهد و تفدستیر عدلمدن و صفستران یای و تأصالت و تفسیرهدی جدید از
نوتهص و بدزفهمیان صنادستب بد زصدن و صکدن استت که این اصر همهاره ر ته تدری استالم وجه اشنه
استتت .اگر چه برخی از تفدستتیر و بر اشتتنهد به لیل اتقدن علمی ،اعنبدر خه را پس از قرنهد حفظ نمه ه و
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
صاقطع نمه ه استتت .پیدصد چاین نگرشتتی ،نستتبیگرایی صطلق ر حهزۀ ین و صیراث یای استتت و ایاکه
ب یریم ین و صیراث یای هر عوتری بد عور یگر صیتهاند کدصال صنفدوت بدشد .ر این صهرت هیچ چیز
ثدبنی برای ین بدقی نمی صدند .البنه ذکر این نکنه نیز ازم است که تأصل و تدبر ر ین برای رسیدن به فهمی
عمیق ید جدید از آن ،غیر از بدزستتدزی صیراث استتالصی استتت .زیرا ر بدزستتدزی ،صعرفت یای ،همچهن
تجربهای تدری  ،فر ی ید اجنمدعی ،همچهن ستدیر تجربههدی بشتری تلقی شده و ر قدلب تمهریهدی بشری
نمدیدن صی شه ؛ اصد ر تأصل ،تدبر ید تفسیر ین ،صعدرف یای ،فدرغ از زصدن و صکدن ،به عاهان فهمی عمیقتر
و گستنر هتر خه را نشتدن صی هد که البنه چدرچهبهدی صعرفنی و روشی خدص خه را ار (جها ی آصلی،
 ،7811ص .)785-783
ً
پرستش یگر این استت که چه صیزان از اینصیراث استدسد عوری و زصدنی است که نیدز به تجدید اشنه
 - 7ر این صهر رر :صن العقیده الی الثهره ،صن الاقل الی العقل ،از نقد ساد تد نقد صنن و یگر آثدر وی.
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برای آن بدقی نمیگ ار  .صیراث یای صد شتدصل و ب ش استت :ب ش ثدبت و تغییرندپ یر که شتتدصل صنهن و
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بدشد؟ آید چادنکه حافی ا عد صیکاد همی صیراث عوری است که ر هر عوری نیدصاد تجدید بدشد ،ید آنکه
ب شی از آن برای همی زصدنهد و عورهد ثدبت و اینغیر است و ب شی از آن است که نیدز به انطبدق بد شرایط
و اقنضدئدت هر عوری را ار ؟
اشتکد یگر آ ن است که اگر تدری مادی صیراث و حنی نوهص اسالصی صدناد قرآن را ب یریم ،ر این
صتتهرت واقع نمدیی و حقیقت نمدیی صیراث نیز نفی خهاهد شتتد و حق و بدتل و رستتت و ند رستتت از آن
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رخت برخهاهد بستتت و نمیتهان ا عد نمه که این صیراث ربرگیرندۀ حقدیقی ثدبت و اینغیر استتت؛ بلکه
حقیقت نیز تدبعی از تفسیر عوری و زصدنی از صیراث خهاهد شد و روشن است که فرجدم این س ن از کجد

سر رصیآور .
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نتیجهگیری
ر ضترروت نهستدزی علهم یای و استالصی بر اسدس صقنضیدت زصدن و صکدن بین صدحب نظران تر ید
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
برخدسنه از خه ین بدشد ،ر صقدبل گروهی یگر بر این نظرند که صی تهان این صبدنی را از بیرون و بهیژه از
استت که آید بین این صبدنی و استالم سدزگدری وجه ار و آید صی تهان نهسدزی علهم اسالصی را بر بایدن این
صبدنی استتنهار نم ه ؟ این و پرستتش استتدستتی به عالوه برخی پرستتشتتهدی یگر ،صهجب اخنالف نظرهد و
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
ننهانسنه است خه را از تادقضدت این ندسدزگدری برهدند.
پدیدارشتتادستتی اگرچه نستتبت به برخی صکدتب فکری و روشتتی یگر چادان صبنای بر پیش فرضتتهدی
صعرفنی خدصتتی نیستتت ،اصد برخی از صهلفههدی آن صدناد «تعلیق و اپهخه» الزاصدت و پیدصدهدی خدصتتی به
نبد ار که ر نهستتدزی علهم یای نمی تهان از آن فدرغ به  .تأثیرپ یری از پدیدارشتتادستتی ههستتلری ر
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
قرائنی نستبند صنفدوت از اوصدنیسم را ر پروژه نهسدزی خه ارائه و اعمد نمدید ،اصد ر عمل آنچه او از آن س ن
صی گهید بستیدر نز یکنر به نظریه اوصدنیستم غربی است تد نگرش اسالم به انسدن .اسالم نیز برای انسدن جدیگده
و صازلت خدصی قدئل است ،اصد او را صحهر و صدار همه چیز قرار نمی هد و به جدی خدا نمینشدند.
ستکهاریستم نیز اندیشه ای است که ر ذات خه بد ین اسالم و نگرش آن به رابطی ین و نید و نید و
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
و یژگیهدی صنمدیز استالم نستبت به برخی ا یدن یگر استت ،هرگز به صعادی ستکهار به ن آن نیست .اسالم
یای استتت که همزصدن نید و آخرت انستتدن را صهر تهجه قرار ا ه استتت و نید را بدون آخرت بی صعاد صی
ً
اند .حد آنکه ر ستکهاریستم ،اسدسد نید بمدهه نید صهر نظر است و آخرت و اصهر غیرصد ی را از ایرۀ

ربرسی و نقد مبانی فکری حسن حنفی رد نوسازی علوم اسالمی

صکدتب فکری و انشهدی نهین بشتر که البنه اغلب صحوته تمدن غرب است ،بهره گرفت .اصد صسمله این
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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 ؟
و بتداخره نگرش تتدری ی به ین و صیراث یای نیز ثبدت و تغییر ندپ یری ثهابت ین و صیراث یای را به
چدلش کشتیده و آن را اصری کدصال زصدنصاد و صکدنصاد صیکاد .بر استدس چاین نگرشتی ،علهم اسالصی نیز
اصتته ثدبنی ن هاهد اشتتت و تدری ی انستتنن آن صهجب صی گر نهستتدزی صد نظر حافی همی ابعد و
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جهانب این علهم را ربرگیر  .بادبراین صی تهان این علهم را بر استتدس صقنضتتیدت زصدن و صکدن به تهر کدصل
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.
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