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  عصریت:میراث اسالمی در چنگال 
  نقد رویکرد حسن حنفی در بازسازي میراث اسالمی

  نصراهللا آقاجانی
  چکيده

فکران معاصر مصـري در چنـدين دهـه از فعاليـت تـأليفي خـود        حسن حنفي، از روشن
هاي آن ارائه دهد. او با هدف نوگرايي  کوشد تعريفي خاص از ميراث اسالمي و ويژگي مي

در تأليفـات  » التجديد و التـراث «را تحت عنوان  خويش  و تجدد در ميراث اسالمي، طرح
قـومي   اي اندوخته«هايي نظير  کند. وي براي ميراث اسالمي ويژگي گوناگون خود دنبال مي

بين حاکم و تدويني نظري از ستيزهاي فکري  ،هاي هر عصر تعبيري فکري از پديده، و ملي
کند که بايـد از   را ذکر مي» محکوم، يک بعدي بودن، وارونگي موضوعات انساني به الهي

الهيات به انسانيات تبديل شود. به اعتقاد او اصول و مفاهيم تجدد، در اسـالم هـم وجـود    
دارد؛ اما در ميراث اسالمي مغفول مانده يا تفسير ديگري از آن شده است؛ ولي امروزه بـه  

ه کهنگي و تناسب شرايط عصري بايد اين معاني جديد را کشف کنيم. او زبان ميراث را ب
کنـد کـه    هايي را براي بازسازي ميراث اسالمي بيـان مـي   سازد و روش نارسايي متهم مي

  جملگي نيازمند نقد و بررسي است.
  : ميراث اسالمي، تجدد، عصريت، بازسازي ميراث، حسن حنفي.ها كليد واژه
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  مقدمه
آورد و با تفسیري جدیـد از  ها پدید  ها و انگیزه اسالم از زمانی که تحولی بنیادین در اندیشه

هاي اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داد تـا زمـانی کـه منشـأ خلـق       هستی و زندگی، نظام
هـایی بـا نـام اسـالم تشـکیل گردیـد، مراحـل تمـدنی          علوم و معارفی خاص شد یا دولت

فکـران در صـدد تبیـین     گوناگونی را شاهد بوده است. در این میان برخی متفکران و روشن
ت اسالم با عصریت برآمدند؛ به این معنا که تغییر شرایط عصري، چه تأثیري بر ساحت نسب

ویژه در دنیاي معاصر و سرعت تغییرات آن، نسبت  گذارد؟ به هاي اسالمی بر جاي می آموزه
اسالم و تجدد از موضوعات پرچالشی است که تفسـیرهاي گونـاگونی را بـه دنبـال داشـته      

  است.
کوشد با تعریفی خاص  فکران معاصر مصري در تألیفات خود می حسن حنفی، از روشن
هاي آن، قرائت خویش را با نام اسالم روشنگر یا چپ اسـالمی   از میراث اسالمی و ویژگی

فکـران معاصـر    خوبی نقاط اشتراك وي را با برخی روشن عرضه کند. آشنایی با اندیشۀ او به
هاي اسـالم بـا رویکـرد     ي جدیدي از آموزهما نشان خواهد داد که چگونه در صدد تفسیرها

هاي بازسازي میراث اسـالمی از نظـر    اند در این مقاله تالش خواهد شد تا روش تجدد شده
گر نسبت اسالم و تجدد در منظر اوست، مورد نقـد و بررسـی قـرار گیـرد. ایـن       او که بیان

فکـر   عنـوان روشـن   ی بـه که عالوه بر بازشناسی اندیشۀ حنف  نماید تحقیق از آن نظر مهم می
شدة دنیاي عرب در حوزة اسالم و تجدد، در برخی مجامع علمی بین او و  معاصر و شناخته

شود. بررسی موضوع فوق  عنوان نومعتزلی یاد می مکتب اعتزال نسبتی برقرار شده و از او به
ایـن  با مکتب اعتزال را نیز نشان خواهد. بنابراین مسـئلۀ اصـلی در    چگونگی نسبت حنفی

سـازي میـراث از نظـر     هـاي عصـري   مقاله، بررسی نسبت میراث اسالمی و عصـریت و راه 
هاي میراث اسالمی از نظر حنفی، ضرورت تجـدد   اوست که در ذیل آن به ماهیت و ویژگی

گرایی در میراث از نظر او پرداختـه و نقـد    هاي تجدد و عصري در میراث، و سرانجام روش
  خواهد شد.

  سالميماهيت ميراث اأ)
هـاي کتـاب و سـنت و علـوم و      اي از آمـوزه  عنوان مجموعـه  بهبدون تردید میراث اسالمی 

هاي الهـی و انسـانی را دربـر داشـته و      ترین حقایق و ارزش بنیاديمعارف برخاسته از آنها، 
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تـابع اعتبـارات    ،هـاي ثابـت آن   اصول و ارزش .دهد را تشکیل میانان هاي هویتی مسلم پایه
ا را پـذیر جدید دنیاي در ج یرا شناسی روشتا تفسیرهاي عصري و  نیستزمانی و تاریخی 

را اسـالمی  میراث  وصف حسن حنفی رویکرد خاصی به میراث اسالمی دارد. او باایند. باش
از درون تمدن و فرهنگ حاکم هر عصر به دست  داند که از گذشته و مجموعه عناصري می

و بـه   بـوده مـوروث گذشـتگان   به اقتضـاي  از یک جهت دارد:  دو خصوصیت وما رسیده 
 ؛باشـد  و از سوي دیگر به مقتضاي شرایط موجود جامعه و فرهنـگ مـی  ، گذشته تعلق دارد

 ۀبلکه بـا نقطـ   ؛نیستیم رو روبه» تجدد«و » میراث«بنابراین در نگاه او ما با دو پدیده با عنوان 
مطـابق  » مسئولیتی فرهنگی و قـومی «که باید آن را به مثابه  یما مواجه» میراث«آغازي به نام 

  1نیازهاي عصر تفسیر و معنا کرد.
زیرا بازسازي میراث  ؛داند و هم ابزاري براي آن تجدد میآغاز  ۀحنفی میراث را هم نقط

 ؛آن مطابق نیازهاي عصري اسـت  دوبارةي تفسیر ابه معن ،اسالمی یا تراث گذشته از نظر او
قائـل  میراث ارزش ذاتی مطلق رو او براي  ؛ ازاینهدف ،وسیله است و بازسازي ،اثپس میر
معاصـر) و   یـت کـه در تفسـیر واقـع (واقع    داند مینقشی اندازة به را بلکه قیمت آن  نیست؛

تعبیـري از  او مطابق مبناي پدیدارشناختی خود، میـراث را  کند.  ر و پیشرفت آن ایفا میتطو
تعبیـري از  را در متن شعور جامعه حضور دارد و نوگرایی یا تجـدد  که کند  تلقی میگذشته 

ایـن دو   دارد.کـه بـر تغییـر میـراث بـه تناسـب حاضـر داللـت         کند  تفسیر میحال حاضر 
نهند که توصیف حاضر یا  را بنیان می» تجدد و تراث«علم جدیدي به نام  ،هم دست به دست

  اي است که در زمان حاضر حضور دارد. گذشته
در صـدد   کنـد و  رویکرد است که حنفی عدم انقطاع از گذشـته را معنـا مـی   این مطابق 

. او آیـد  برمـی پیوند تمدنی و استمرار آن از گذشته بـه حـال بـه مقتضـاي تـراث و تجـدد       
تـوانیم بعـد تـاریخی وجـدان معاصـر       تراث و تجـدد مـی   الگويهمچنین تأکید دارد که با 

و دیگري  ،یکی مشکل جمود و توقف :سیب در امان باشیمخودمان را نشان دهیم و از دو آ
ر مباحث آینده روشن خواهد شد که آیا حنفی توانسته اسـت از  د 2.مشکل تقلید و وادادگی

  هاي فوق سالم بماند؟ آسیب

  هاي ميراث ويژگي
ان بـه شـرح ذیـل بیـ    هـاي خاصـی را    ویژگیحنفی براي بازشناسی ماهیت میراث اسالمی، 

 :دکن می
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  )ةوطنی ةالرتاث قضی(راث موضوعي ملي و بومي مي .۱
عنوان سرمایه و مسـئولیتی قـومی و    قومی و ملی است که به اي اندوختهبه اعتقاد او، میراث 

همواره ناظر به شرایط زمانی خود و متناسب با  ،بنابراین میراث 3؛فرهنگی ذخیره شده است
. او واقـع عینـی را مرکـب از    کند می بلکه جزئی از واقعی است که آن را تفسیر؛ باشد آن می

هـاي اجتمـاعی، سیاسـی و     یکی ساختار زیربنایی که شـامل وضـعیت   شمارد: میبردو جزء 
هـا و   ها، اندیشـه  نظریه ةو دیگري مربوط به ساختار روبنایی آن و دربردارند ،اقتصادي است

حاد آرسند و رفتارهاي  در ساختار احساس جامعه به وحدت می ،. این دو جزءاستمیراث 
هاي روحی، روانـی   همان گرایش ،بنابراین واقع اجتماعی از نظر او ؛دهند مردم را جهت می

از نظـر حنفـی    4باشـد.  بخشی از این واقعیت زنده می ،و سلوك افراد است و میراث گذشته
فـی نفسـه وجـود     ،همچنـین میـراث   .همان سلوك اجتماعی و همگانی مردم است ،میراث

اعم از اینکه مـانع تغییـر باشـد یـا     -بلکه تنها در ایجاد تغییر اجتماعی  ؛بالفعل از خود ندارد
قابـل   ،که ابزاري در دست سلطه جهت کنترل یا تغییـر اجتمـاعی باشـد    گاه یا آن -عامل آن

  5درك است.
از روح عصري است که در آن پدید آمد و مجموعـه   يهمواره تعبیر ،میراثدر نگاه او 

تعبیـري   میـراث،  6نیازهایش به دسـت آورده اسـت.   يتفاسیري است که یک نسل به اقتضا
رو  از ایـن  ؛باشـد  هاي هر عصر و تدوینی نظري از سـتیزهاي فکـري آن مـی    فکري از پدیده

از نظـر   ،مثـال  راي. بـ ري اجتمـاعی دارد تطـو  بلکه تکوینی تاریخی و ؛امري آسمانی نیست
ایمان و عمل، کفر و فسق، عصـیان   ةکالمی در بارگوناگون هاي  مفاهیم و نظریه ۀحنفی هم

اند کـه مـردم در آن اخـتالف     اي بوده پردازي از وقایع سیاسی و نفاق و مسئلۀ امامت، نظریه
میـراث   احترام و تقـدیس نسـبت بـه    ةنوسازي و تجدد به انگیزبه اعتقاد او  7اند. نظر داشته
؛ بلکه به دلیل نسبتی است که انسان متجـدد بـه زمـین و ملیـت خـود دارد      ؛گیرد انجام نمی

 8اي ملی و جزئی از واقعیت حیات ما هستند. لهئهر دو مس ،تجدد تراث و رو ازاین
بلکـه   ؛تواند ارزش مطلق و فرازمانی داشته باشـد  با توجه به ویژگی نخست، نمیمیراث 

 و گشـایی از مشـکالت   هاي مختلف، از جهت گره مندي آن در زمان ارزش آن در گرو فایده
تصـریح  مطـابق مبـانی خـود    او همچنـین   9.هاي معاصر و دنیاي معاصر اسـت  تفسیر پدیده

هیچ مالك نظري براي تعیین صواب و خطا در میراث وجـود نـدارد و تنهـا بـر     که کند  می
توان به تناسـب یـا عـدم تناسـب میـراث بـا شـرایط         مندي می اساس مقیاس عملی و فایده
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ـ    ؛ بلکه حتی نمیحکم کردعصري مختلف  خطـا و   بـه  ،عـدم تناسـب حکـم    ۀتـوان بـه بهان
امکـان   واز همـان انـدازه    ،ثبـات اصـول دیـن    ۀاندیشـ  رو ؛ ازاینکردحکم نادرستی میراث 

از امکـان   قـدار د بـه همـان م  یامندي عق تغییر آن، و نیز ایده فایده ۀبرخوردار است که اندیش
کننده تناسـب یـا    تنها نیازهاي عصري است که تعیین .نظري بودن آن ةمند است که اید بهره

بـدین ترتیـب    10هاي مختلفی است که در میراث وجـود دارد.  عدم تناسب احتماالت و ایده
سبیت گذارد که چگونه در فضاي ن را فرو می پرسشغلتد و این  حنفی در ورطه نسبیت می

مندي ترجیح می یابد و آیا حکم بـه تناسـب یـا عـدم تناسـب       معرفتی، معیار عملی و فایده
  خود نوعی داوري معرفتی نیست؟ ،میراث با شرایط عصري

  کنیم: نقدهاي فراوانی بر سخنان فوق وارد است که به برخی از آنها اشاره می
امعـه، معنـا و   قیقت آن اسـت کـه میـراث ملـى هـر جامعـه بـه تناسـب همـان ج         . ح1

خواهد داشت. در جوامع اسـالمى  را در دو بعد مادي و معنوي فرهنگ خاصى  هاي مصدق
 هـاي  قامصـد  ۀهم ،ترین مواریث آن، میراث اسالمى است. برخالف نظر حنفى یکى از مهم

هایى کـه او بـراى میـراث بیـان      مشمول تعریف و ویژگى -از جمله میراث اسالمی- میراث
 ،اعـم از کتـاب  - اى است از نصـوص دینـى   مجموعه ،. میراث اسالمىشود کرده است، نمى

و نیز آنچـه کـه عالمـان دینـى در تفسـیر      ثابت و بدون تغییر  -سنت و روایات اهل بیت
بزرگـى   ۀاند و در طول تاریخ بر دامنه و عمق آن افزوده و مجموعـ  سنت انجام داده و کتاب

تـرین ارکـان    ؛ بنابراین کتـاب و سـنت، مهـم   ندا هبه نام علوم و میراث اسالمى را پدید آورد
پردازي اندیشمندان مسلمان در محوریـت ایـن ارکـان     میراث ماست. علوم اسالمی و نظریه

اي دارد کـه در   هاي ویـژه  نیز، دامنۀ میراث را گسترده ساخته؛ البته صحت و سقم آنها مالك
  میراث ما موجود است.

یـک مجموعـه    ،میـراث اسـالمى   توان بیان کـرد:  گونه می را اینبر حنفى مبنایی اشکال 
و به تعبیر او به (ط متغیر زمانى یملى و تمدنى ما از گذشته تاکنون به تناسب شرا هايتفسیر
بـا   گـاه  آن ؛دوبخـش آن تلقـى شـ    عنصر قوام ،»نیاز عصرى«نیست تا  )روح عصرى ياقتضا

. چنـین  کنیماث اسالمى تأکید استدالل بر تغییر و نسبیت نیازها بر تغییر و تفسیر مجدد میر
  مملو از مغالطه و آمیخته به سراب است. ،سخنانى

تـا در ظـرف    نیسـت امت خـارجى  صـ یک امر  ،است اناناسالم که اساس میراث مسلم
بلکـه خـود داراى    ؛لفظ و مفهـوم درآیـد   ةى به چهررمعارف بشرى و با قلم اقتضائات عص
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ه نقشى بنیـادین در تـوزین معـارف بشـرى و     نظامى از معانى، مفاهیم و حتى الفاظ است ک
اى از معانى و مفاهیم بلنـد و ثـابتى اسـت     مجموعه ،داراى کند. دین ایفا مى آنهابیان سعادت 
در حدود دو قرن آن را  نادر قرآن کریم مدون شده است و معصومسال  23که در طول 

بنابراین حقیقتى که قوام آن به زمان و عصـر نیسـت، مجـالى بـراى      اند؛ هدادو نیم گسترش 
  .گذارد تغییر زمان باقى نمى يبازسازى یا نوسازى خود به اقتضا

سـفارش  اسالم به آن بلکه  ؛همواره باز بوده ،آنها اندیشیراه تأمل در نصوص دینى و باز
ر از بازسـازى میـراث و   غیـ  ،. تدبر در دین براى رسیدن به فهمى عمیق یا جدیدکرده است

تـاریخى   ،اى اجتمـاعى  زیرا در بازسازى، معارف دینى همچون تجربه ؛معارف اسالمى است
در قالـب   شود و خود را میبشرى تلقى  هاي دیگر تجربهیا فردى و به تناسب زمان، همانند 

ارغ از ر یا تفسیر دین، معـارف دینـى فـ   اما در تأمل و تدب سازد؛ هاى بشرى نمایان مى تئورى
دهـد کـه البتـه     تـر خـود را نشـان مـى     تـر یـا گسـترده    عنـوان فهمـى عمیـق    ان و مکان بهمز

  11هاى روشى و معرفتى خاص خود را دارد. چارچوب
بر ثبات معرفت دینى و غیر زمانى بـودن آن تأکیـد    ،شناختى و وحیانى منطق معرفت. 2

و و وجـدان   اناناجتماعى مسـلم تاریخى  ۀتجرب -عنوان نقدي بنایی به-دارند. عالوه بر این 
هاى دینى را از عصر  گواه خوبى بر این حقیقت است که مفاهیم و آموزه ،جمعى آنهاشعور 

گـاه میـراث    اند و هـیچ  هاى مشترك و واحدى تلقى کرده همواره داراى داللت ،نزول تاکنون
ر تـاریخى  ورسوم در معرض تغییـ  و میراث مادى فرهنگ یا آداب فناورياسالمى را همانند 

تعبیرى » اى قومى و فرهنگى مسئولیت و اندوخته« عنوان اند. تعبیر حنفى از میراث به ندانسته
  است که با حقیقت آن هماهنگ نیست. انانسکوالر از میراث مسلم

ندیشـمندان  ا اى ملى و قومى و بیانگر نوع تفسیر حنفى میراث اسالمى را تنها سرمایه. 3
از نصوص وحیانى به تناسب نیازهـا و مسـائل عصـرى دانسـته و بـه جهـت سـیال بـودن         

نمـایى   واقعبا این بیان، درحقیقت داند؛ اما او  میتحوالت تاریخى، میراث را هم امرى سیال 
درسـت و غلـط در میـراث     و است. مطـابق تعریـف او، حـق و باطـل،     کردهمیراث را نفى 

بـه   ودانـد   مندى یک تفسیر از میراث مى معیار را فایده رو ؛ازاینداشت اسالمى معنا نخواهد
ایـن مـدعا از جهـات متعـددى      نه صحت و سـقم.  کند، می کمحتناسب یا عدم تناسب آن 

  :مخدوش است
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اى  خـود نظریـه   ،منـدى  نمایى میراث و مبتنى بودن آن بـر معیـار فایـده    واقع معد ۀاوالً نظری
ط تاریخى خاص خود بـوده و  ینظر حنفى، برخاسته از شرا دربارة میراث است و مطابق

کسـى بگویـد ایـن نظریـه      رو ممکن است خواهد بود؛ ازاینمندى آن  اعتبار آن به فایده
زیـرا   ؛کنـد  هاى فراوانى به فرهنگ و هویت ما وارد مى بلکه آسیب ،اى ندارد تنها فایده نه

بسـط اخـتالف و    ،دینـى  از بین رفتن وحـدت  ،سبب گسست از هویت و تمدن گذشته
  د.شو هاى روانى در جامعه مى افزایش تشویش و نگرانى

ــاى فایــده ــاً مبن ــى ثانی اســاس مبنــاى غلطــى اســت و بــرخالف نظــر حنفــى، در    زا ،گرای
به نـام حـق و باطـل، و صـحیح و سـقیم وجـود دارد و همـواره        بنیانی شناسى  معرفت
شوند. حنفى  درست و غلط متصف مى هاى ما به دنبال حکایتگرى از واقعیتى، به اندیشه

بلکـه   کنـد؛  تفکیـک نمـی  از واقعیت محکى  را ى، علم حاکىسمتأثر از مکتب پدیدارشنا
 شناسـی غربـی   معرفتداند.  درونى و آگاهى او مى واقعیت را همان احساس، خود ۀهم

بـه منطـق عملـى     ،گرایى در دنیـاى غـرب   گرایى و عقل بست رسیدن تجربه در پى به بن
دهد، بـه   طلبى بنیان تمدن غربى را شکل مى گرایى و لذت ورده و از آنجا که مادىروى آ

شناسى و فلسفه اسالمى با چنـین   که معرفت درحالى ؛است کردهگرایى توجه  منطق فایده
  نیست. رو روبههاى معرفتى  بست بن

انـد،   ى آمـده نظرانى که در طول تاریخ اندیشه دین ثالثاً با مراجعه به میراث اسالمى و صاحب
اى از درستى رویکرد حنفى پیدا نخواهیم کرد. آنها واقعاً در صدد تفسیر دین  هیچ نشانه

اى بـراى   گرایى به دنبال نظریه نه اینکه با مالك فایده ،اند و کشف مقاصد حقیقى آن بوده
 رفع نیازهاى عصرى خود باشند.

  (التجدید و املعاصرة)ميراث مالزم تجدد . ۲
هاي بازگشت به میراث گذشته را تنها فرار از وضعیت نامناسـب حـال و پنـاه     جریانحنفی 

معاصـر را در   ، وضـعیت اسـالمی  هـاي  خیزش ،داند که مطابق آن آل گذشته می بردن به ایده
ـ   همچنین رویکردهاي غرباو  کنند. پرتو گذشته قرائت می سـوي  ه گرا را حرکتی جهشـی ب

بـین او مـدعی اسـت کـه      نـد. درایـن  ا هکلی منقطع شد ث بهکه از میرا هخواند آینده (غرب) 
اجتمـاعی   یـت زیرا میراث در متن واقع ؛گیرد انجامباید بر اساس میراث  ،بازسازي و تجدد

 ،تجـدد و تـراث   رو گـام برداشـت؛ ازایـن   توان به سوي تجـدد   ماست و بدون تغییر آن نمی
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مطـابق مقتضـاي    ،رفتار و سلوك مردم تجدد در میراث به معناي تغییر در مالزم یکدیگرند.
درواقع حنفی رویکردهاي تجددگراي غربـی را بـر حسـب     12واقعیت خارجی جامعه است.

کند؛ بلکه آنها را به دلیل مالحظه نکـردن شـرایط موجـود جهـت      نظري و ماهوي نفی نمی
رو کند و رسیدن به تجدد را در گـ  زده معرفی می رسیدن به وضعیت مطلوب (تجدد) شتاب

  داند. تغییر بنیادهاي فکري روحی و احساسی مسلمانان به نفع آن تجدد می

  ميراث مادي و صوري .۳
هـا،   کتابخانـه  ،. سـطح مـادي آن  اسـت شامل دو سطح مادي و صوري از نظر حنفی، میراث 

اما سطح صوري یا نظري آن که حقیقت میراث  گیرد؛ را دربرمی ها، مساجد و امثال آن موزه
دهد، همچون منبعی روحی و درونی، شعور و آگـاهی عمـوم مـردم را تـأمین      میرا تشکیل 

سلوك عمـومی   ةکنند بلکه هدایت ؛صرفاً به گذشته تعلق ندارد ،کند؛ از این جهت میراث می
ابـن سـینا و متصـوفه     ،ما هر روز با کنـدي، فـارابی   رو ؛ ازاینمردم است ةدر زندگی روزمر

مقدس و دنیـوي  و راث را مرکب از میراث دینی و ملی، همچنین حنفی می 13کنیم. تنفس می
  14جمعی آنها وجود دارد. ۀکه در ناخودآگاه تاریخی امت و حافظ دانسته

  المعارضه)  السلطه و ميراث  ستيز (ميراث ميراث سلطه و ميراث .۴
میـراث   شـود.  ستیز تقسـیم مـی  میراث سلطه و  نوع میراثمیراث به دو  ،در رویکرد حنفی

 را میراث ستیز اند؛ اما هخود و نفی تهدید دیگران پدید آورد يها براي بقا حکومت سلطه را
او میراث سلطه را متضمن اصول دین و نقلیات اند.  آفریدهو براي مبارزه با سلطه  انمحکوم

و کنـد   ولی میراث ستیز را در رویکرد استقالل انسان در عقل و آزادي معرفـی مـی   ؛داند می
به نظـر او میـراث سـلطه در علـم      داند. را تعبیري از این دو میراث می انانکل میراث مسلم

تقـدیرات از   ۀهمـ  ،شـده  جلـی (ذات، صفات، و افعال خدا و مسئلۀ امامـت) مت  اصول دین
نـدارد. در میـراث   از خـود  اصالتی  است وانسان مجبور به تسلیم  ،خورد ناحیه خدا رقم می

او را از ایمان خـارج   ،فقدان عمل رو ؛ ازاینه عملن ،انسان فقط مکلف به ایمان است ،حاکم
گـاه بـه کفـر     ،عدم عمل رو ؛ ازاینیابد اما در میراث محکوم، ایمان به عمل معنا می ؛کند نمی
حسن و قبح  تواند رد و نمینقلیات جایگاهی ندا ةعقل در حوز ،د. در میراث سلطهانجام می

د حسن و قبح را درك کند و نیازي بـه ولـی   توان عقل می ،اما در میراث معارضهرا بشناسد؛ 
  و وصی ندارد.
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درگیـري   رو ؛ ازاینها در مجادالت سیاسی، به میراث اشاعره تبدیل شد پردازي این نظریه
 ،میراث سـلطه  ؛گردد بین فرق اسالمی و مذاهب کالمی به ستیز بین نیروهاي سیاسی بر می

شیعه، خوارج و معتزلـه را شـکل    میراث و جماعت شد و میراث معارضه، سنت میراث اهل
اجتمـاعی   امري اجتمـاعی و مولـود سـتیز سیاسـی و     نوعشدو از هر  ،این میراثربناب ؛داد

 ،این اسـت کـه در میـراث    ،گیرد اي که حنفی از تحلیل خود می نه مقدم بر آن. نتیجه ،است
بلکه نصوص بـر حسـب    ؛نه نصوص است، ط عینی بودهیواقع و شرا اولویت همواره از آنِ

  15شدند. تفسیر و توجیه می ،ط واقعیشرا
بسیاري از معارف، اصول و احکام اسالمی را جزء تراث سلطه  ،حنفی مطابق همین مبنا

آورده که در بازسازي و تجدد میراث باید دگرگون شود و نام آن را تراث معارضـه   شماربه 
تقسیم میراث به دو نوع میـراث حـاکم و   درواقع دربرابر تحلیل فوق باید گفت  16گذارد. می

خاصى از مکاتب و  ۀمیراث محکوم یا میراث سلطه و میراث ستیز، اگر ناظر به گروه یا فرق
امیه که  مثل حکومت بنى(پوشى نیست  قابل چشم ،حاکمان گذشته در خالفت اسالمى باشد

سـتیزى خـوارج     و در مقابـل اندیشـه   دئه و جبریـه بودنـ  هاى خاص مثل مرج ج اندیشهمرو
اى هماهنگ  مجموعه ،زیرا دین ؛گردد اما این تفکیک به ماهیت اسالم بازنمى )؛وجود داشت

آنچـه کـه    ۀاست که در آن اختالف، تعارض و ناسازگارى وجود ندارد. از سویى دیگر همـ 
هـاى   اى سیاسى، احزاب و گـروه ه از قبیل حکومت(پدید آمد انان در تحوالت تاریخ مسلم

چـون   ؛سانى بـا اسـالم ندارنـد    همگى نسبت یک )کالمى-سیاسى، مذاهب و مکاتب فقهى
اى خواهنـد بـود    جملگى نیازمند ضـابطه  رو ؛ ازایناند مقابل هم بوده ۀبسیارى از آنها در نقط

  .کندتا هماهنگى آنها را با نصوص دینى و حکم عقلى ثابت 
 شـمرده مکاتب کالمى، جزء میراث سلطه  ۀم اصول دین در همعل ،برخالف نظر حنفى

شناسـى معرفـت قابـل     جامعهاز منظر  ،آنهابرخی از هاى سیاسى و اجتماعى  ریشه ؛شود نمى
سـنت و   ،فته از نصوص صریح قرآنراصول مشترك مکاتب کالمى که برگ ؛ امامطالعه است

مکتب شیعه در عین داشتن ادبیـات سـتیز در مقابـل     بین . درایننیستحکم عقل است، کم 
هاى نادرستى که در تاریخ اسالم پدید آمـده اسـت، اصـول و     حکام جور و مکاتب و آموزه

 ؛کند شناختى کسب نمى هاى اجتماعى و جامعه بنیادهاى معرفتى و نیز ماهیت خود را از پایه
بوده و قهراً بـا آنچـه    تبی هلحضرت رسول و ا ةبلکه مبتنى بر تعالیم قرآن، سنت و سیر
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تـوان منشـأ    کلـى نمـى   صـورت  غیر از این باشد، ستیز آشکارى خواهد داشت. بنـابراین بـه  
سیاست بازگردانـد و   ةحوز در هاى کالمى را به نزاع مکاتب اسالمى و اندیشه ۀپیدایش هم

ز سیاسـى  امرى اجتماعى و مولود سـتی  -انواع آن ۀبه هم-توان نتیجه گرفت که میراث  نمى
  است و نه مقدم بر آن.

  الرتاث)  (احادیةميراث يک بعدي  .۵
  بـا هجـوم غزالـی بـه علـوم عقلـی،       زمـان  حنفی تاریخ میراث را از قرن پنجم هجـري هـم  

از نظـر او   ،بـه عبـارت دیگـر    .کند می معرفی(یعنی اشعریت) و فاقد تکثر   جانبه میراثی یک
(خوف، رضـا،   را در تصوف انو میراث محکوم غزالی میراث سلطه را در اشعریت قرار داد

هاي اصالحی معاصـر   این وضعیت را تا آغاز جنبش حنفیتسلیم، قناعت، صبر، زهد و ...). 
  امـا  ؛بعد از ایـن تـاریخ آغـاز شـد     ،ییگرا در دنیاي عرب مستمر دانسته و معتقد است تکثر

بـه   گوناگون دوبارههاي  ، دولتدر مصر سیس حزب واحدأاز انقالب معاصر عربی و ت پس
گاه سوسیالیسـتی   :اي دیگر تفسیر شد گونه این بار میراث به ؛ ولیمیراث سلطه روي آوردند

  ی دیگـر معارضـه بـا سـلطه، بـا ایـدئولوژي سیاسـی جدیـدي        یاز سـو  داري. و گاه سرمایه
جز در خواص، تأثیر فراگیـري   ؛ اماشکل گرفت )نظیر ناسیونالیسم، لیبرالیسم و مارکسیسم(

  هــاي گردانــدن قرائــت بــاز ،جامعــه نداشــت. رســالت متفکــران معاصــر از نظــر حنفــی در
  او مبـاحثی نظیـر الهـوت     عصـر اسـت.   بـا ایـن     و متناسـب  جدیدمتعدد و انتخاب قرائتی 

و مناسـب   جدیـد هـاي   انقالب، الهوت آزادي و الهوت توسعه را جزء این دسته از قرائت
صـفات و افعـال یـا موضـوع توحیـد و عـدل        ات،تی کمتر از موضوع ذشمارد که شرعی می

امروز که سـخن   ،رونق داشت (منطق، طبیعیات و الهیات) قدیم ۀاگر در گذشته فلسف ندارد.
تمـدن   ۀتاریخ و فلسف ۀاجتماعی، فلسف ۀباید به فلسف ،از انسان، جامعه، تاریخ و تمدن است

  17روي آورد.
امـا قابـل تعمـیم     ؛باشد درستت سن دنیاى اهل دربارةسخنان حنفى ممکن است  برخى

از قرن  گوید: میاز جمله این سخن او که  ؛میراث اسالمى نیست ۀبه کل دنیاى اسالم و هم
نگر شد و تکثـر خـود    جانبه میراث یک ،با هجوم غزالى به علوم عقلى زمان پنجم هجرى هم

نگـاه   یـد. یبـه تصـوف گرا   ،زیرا میراث حاکم، به اشعریت و میراث محکوم ؛را از دست داد
عرفان منفى) سببب شده که او اشـتباه سـابق را    ياسالمى (به استثنا عرفانبدبینانه حنفى به 
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کـه ماهیـت    درحـالى بدانـد؛  اسالمى را میراث محکـوم   عرفاناینجا هم تکرار کند و کل در 
  کند. ، سخن او را تأیید نمیاسالمى عرفان

  )املقلوبة  ميراث وارونه (التراث .۶
یعنی مباحث الهیات و آنچه دربارة  ؛میراث ما میراث وارونه و معکوس است ،یاز نظر حنف

از ذات خودآگاه، صفات  و بدباید به محوریت انسان تغییر یا ،ذات، صفات و افعال خدست
 بـه زعـم او،   ل آیـد. یـ و افعال انسانی سخن به میان آید تا به اسـتقالل در آزادي و عقـل نا  

هـاي کلیـدي در آثـار و     ۀ) است (و این از واژهب(انسانیات مقلو» انسانیات وارونه«الهیات ما 
مسائل آن درحقیقت مربوط به انسان بوده و مجازاً به خدا نسبت داده ؛ یعنی ادبیات اوست)

در شرایط خـاص   ؛ اماانسان است عدل از آنِ و صفاتی از قبیل سمع، بصر، قدرت .شود می
ظلم و قهر، آدمی این صـفات را تـا حـد اطـالق و      روحی و اجتماعی از قبیل فقر، ناتوانی،

خوانـد تـا    به شکلی هنرمندانه این صفات را می گاه آن ؛دهد نهایت به غیر خود نسبت می بی
چیزي جز طرحی عملـی و نظـامی    ،بنابراین الهیات ؛تأثیري بر نفوس انسانی بر جاي گذارد

، فراتـر از اوصـاف ذاتـی شـعور     ندنک گمان می انآرمانی براي آگاهی انسان نیست و متکلم
  18حقیقتی عینی در خارج وجود دارد.

از اصول حنفی ى ختاوج تفسیر مادى، مارکسیستى و پدیدارشنادر مباحث کالمی شاهد 
دعوت همـۀ انبیـا بـوده     ۀعنوان حقیقتى عینى در سرلوح . توحید بههستیماعتقادات اسالمى 

و آمـال و  باشد شمار عصرى  بى هاي داقمصاست، نه آنکه بیانگر احساسى درونى و داراى 
خـدا را در حـد    گونـاگون کشـف کنـد. او   هـاى   در زمـان را اى  آرزوهاى هر قـوم و قبیلـه  

انسـانى تبـدیل    ةاسـتعار نـوع  که ممکـن اسـت بـه هـر      دهد تنزل میاستعارات و تشبیهات 
اسـت.  ه و طرحى انسانى براى خروج از نقص» همچون ذات ما«گوید خدا  مىرو  ؛ازاینشود

سؤال این است که آیا کاخ بلند حکمت نظرى و معارف عقلى توحیدى با ذهن اسـتعارى و  
هاى کالمى هـیچ سـخن عالمانـه     ادبیات نازل تشبیهى قابل نقد است؟ حنفى در نقد اندیشه

اى از یک سنت  شنیدنى نگفته است تا قابلیت نقد داشته باشد. او تنها یک نوپردازى استعاره
دینـى، در مقابـل منطـق روشـن دیـن، بـه        ۀکهنه دارد که در طول تاریخ اندیش ۀگرایان مادى

اتهاماتى از قبیل جنون، اساطیراالولین، شعر و اخیراً به ادبیات احساسى پدیدارشناختى روى 
  .اند آورده
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  االسالمي)  الفکر   ازدواجیةانگاري ميراث ( دو .۷
نگاه هرمـی و   و فیض ۀیعنی نظری ؛ستمیراث اسالمی گرفتار بینش ثنویت ا ،از نظر حنفی

 ؛ مانندانگاري در مفاهیم میراث به وجود آید سلسله مراتبی داشتن به هستی سبب شد تا دو
خدا و طبیعت، ماده و صـورت، علـت و معلـول، جـوهر و عـرض، روح و جسـم، دنیـا و        

میراث را حنفی نفوذ این بینش در . ...  آخرت، خیر و شر، مؤمن و کافر، حاکم و محکوم و
فیض، تلقی دولت هرمی در  ۀیکی از نتایج نظری اود. به نظر خوان خطري جدي براي آن می

  اندیشه و عمل سیاسی است.
سیاسی خود، پادشاه، فیلسوف، نبی یـا امـام را در رأس ایـن هـرم، و      ۀفارابی در اندیش

آن قـرار داد. ایـن    ةرا در قاعـد  )... نظیـر کشـاورزان، کـارگران و   (کار  ةهاي تولیدکنند توده
یعنـی حاکمـان بـه دلیـل دارا      ؛گیـرد  هاي ارزشی صورت می سلسله مراتب برحسب تفاوت

و اندیشـمندان قـرار    عران، شـا یبـان و سـپس اد  ،بودن صفاتی مطلق شبیه خدا در قلّـه هـرم  
... هـم   ، فرماندهان نظامی، طبقـات اداري و وزیرانگیرند. این سلسله مراتب ارزشی بین  می

  ارد.وجود د
اي  مبناي این بینش، ترسیم هرمی هستی، جامعه، دولت و انسان است. در چنین جامعـه 

توان سخن از مخالفت، مبارزه و تغییر داشت. اکنون هـم در جوامـع اسـالمی،     راحتی نمی به
هرمـی،   ةقوانین سیطره دارند. از نظر حنفی این ایـد  ۀقدرت سیاسی، بر هم ۀحاکمان در قل

شناسـی   بلکه در وجدان تاریخی مـا اثـر گذاشـته و جزئـی از روان     ،سیاسیتنها در بینش  نه
  19اجتماعی ما شده است.

این تحلیل حنفى نادرست است که علت دوگانگى مفاهیم فلسفى و بسیارى از مفـاهیم  
با نگاه به ویژگى مفاهیم فلسفى  ؛ بلکهگردد مىازبه نگاه ثنوى و ارزشى ما به طبیعت ب ،دینى

اعتبارى خـاص، دائـر بـین     ۀعقلى و با مالحظ یصرفاً تحلیل ،که این مفاهیمشود  معلوم مى
شناسى خاصـى   برخاسته از هستى ،مفاهیم دینى و نفى و اثبات است. بسیارى از این مفاهیم

مفاهیمى چون خالق و مخلوق، دنیا  ،برد است و هرکس در این چارچوب معرفتى به سر مى
کند. بـرخالف   ق هستى مشاهده مىی.. را ناظر به حقا.و  و عبد، حس و عقل و آخرت، موال

 کـه در آن گردانـد   وجود را به مبدء واحدى باز مـى  ۀشناسى توحیدى هم نظر حنفى، هستى
آنهـا رسـالت و    ۀموجودات به دست خداى واحد است و اوسـت کـه بـراى همـ     ۀزمام هم

  کند. هدف تعیین مى
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اى توحیدى و مبتنى بر  سالم اندیشهسیاسى ا ۀاندیششناسی،  مطابق این نگرش در هستی
است. اگر پیامبر، ولى و امام معصوم در رأس نظام سیاسـى   یربوبیت تشریعى خداوند متعال

دقیقاً به معناى شدت قرب آنها به خـدا و صـالحیت آنهـا در مـدیریت و      ،اسالم قرار دارد
ن جامعـه و  اما چنـی  ؛هدایت مردم است. هستى هرمى، مقتضى جامعه و دولت هرمى است

در  آن هاى هرمى به معنـاى اسـتبدادى   دولتى با جوامع داراى شکاف طبقاتى و نیز با دولت
تفاوت ماهوى دارد. در جامعه و نظام اسالمى، حاکم و مـردم هـر    ،هاى سیاسى معاصر نظام

 ،در رأس هرمموجود عالوه قدرت  سویه نیست. به یک ه،و رابط دارنددو تکالیف و حقوقى 
بلکـه در   ،افزایش قـدرت خـویش نیسـت    جهتبه معناى به چنگ آوردن منابع کمیاب در 

 .استراستاى مدیریت و هدایت جامعه 

  در نگاه حنفي هاي بازسازي ميراث اهداف و ضرورت ب)
داخلـی و   هـاي ضرورت بازسـازي میـراث اسـالمی از ضـرورت دفـع خطر      ،از نظر حنفی

کـه در گذشـته،    گونـه  همـان  ؛کنـد  ما را تهدیـد مـی  خیزد که تمدن حاضر  اي بر می خارجی
مثل تشبیه، تجسیم، شرك و امثال آن بود که در میراث گذشـته علـم کـالم را در     هاییخطر

از نظـر او   ،به عبارت دیگـر  دفاع از توحید و اثباب ذات، صفات و افعال پدید آورد. جهت
امـا   ؛فـوق بـوده اسـت    هـاي خطر سببمباحث توحید و نبوت و امثال آن در علم کالم به 

غلبه قهـر و   ،امروز خطر داخلی ما امروزه تهدیدهاي داخلی و خارجی ما تغییر یافته است.
، ما ماندگی و وابستگی است و خطرهاي خارجی ، انحطاط، عقبانانستیز داخلی بین مسلم

ایط در چنـین شـر   اواز نظـر   رو ؛ ازاینباشند داري و صهیونیسم می استعمار نو، نظام سرمایه
بلکـه   ؛وظیفه ما اثبات عالمیت، قادریت، حیات، سمع، بصـر و اراده خـدا نیسـت    ،اجتماعی

را بـه   شرسالت امروز ما این است تا جهل انسان را به علـم، عجـز او را بـه قـدرت، مـرگ     
  حیات، ناشنوایی و نابینایی او را به شنوایی و بینایی و انفعال او را به اراده تبدیل کنیم.

هـیچ   ،دهـد کـه مسـائل و محتـواي آن     ت بررسی میراث گذشته نشان مـی او مدعی اس
و  نه فقه و اصـول فقـه، نـه فلسـفه و کـالم و نـه تصـوف        ؛تناسبی با اوضاع امروز ما ندارد

که از داخل و خارج متوجه تمدن  هایی. باید به تناسب انسان معاصر و نیازها و خطرعرفان
 ،هـدف اساسـی از نظـر او    رو ؛ازاینغییر یابنـد علوم به محوریت انسان ت ۀاسالمی است، هم

 20تبدیل علوم میراث به علوم انسانی است.
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و اصول فقـه    باره معتقد است که باید علوم چهارگانه کالم، فلسفه، تصوف حنفی دراین
او نـام ایـن علـم جدیـد را کـه       باشـد. » تمـدن «را به علم واحدي تبدیل کنیم تـا متـرادف   

گذارد. بـه زعـم    می» التراث و التجدید«یعنی  ،خود طرحبه نام  ،همۀ علوم است ةدربردارند
اما عصـر   ؛صرفاً حاصل کاربرد عقل در نصوص دینی است ،او علوم مربوط به میراث قدیم

وظیفه مهـم تبـدیل علـوم    » تراث و تجدد«علم  رو ؛ ازاینباشد عصر علوم انسانی می ،حاضر
تـر و در   ن تبدیل و تغییـر در بعـض علـوم آسـان    میراث به علوم انسانی را بر عهده دارد. ای

تر است و این به مقدار قرب و بعد این علـوم بـه علـم انسـانی بسـتگی       برخی دیگر سخت
و تبدیل فقه به علـم اقتصـاد،    21»شناسی روش«به علم علم اصول فقه او تبدیل به نظر دارد. 

شناسی به علم  حدیثشناسی و اخالق، و تبدیل  حقوق و سیاست، و تبدیل تصوف به روان
همـراه   دشـواري بـا   ، کمـی اما این تبدیل و تغییر در کالم و فلسفه ؛نقد تاریخی آسان است

مثالً امامت مربوط به علـم   ؛اندك هم قابل حلّ استدشواري  این ،به تعبیر او ؛ البتهباشد می
 گـردد و توحیـد هـم    شناسی برمی شناسی و روش و مباحث عقل و نقل به شناخت ،سیاست
اینها، هدف اصلی و نهایی نیسـت. غایـت    ۀهم ؛ اماشود شناسی اجتماعی مربوط می به روان

از نظر حنفی این است که بعد از تبدیل علوم اسالمی بـه علـوم انسـانی، بایـد علـوم       اصلی
شد،  تعبیر می» حیوان ناطق«تبدیل کرد. اگر در گذشته از انسان به » ایدئولوژي«انسانی را به 

تـوان   است. با تبدیل علوم انسانی به ایـدئولوژي مـی  » حیوان ایدئولوژیک«انسان  از نظر او،
بلکـه مرکـب    ؛هاي علمی نیسـت  زیرا ایدئولوژي صرفاً نظریه؛ گوي مسائل عصري بود پاسخ

تبـدیل وحـی بـه     ،بنابراین هدف اصلی تراث و تجـدد حنفـی   ؛از علم نظري و عملی است
یعنی تبـدیل علـوم میـراث     ،این همان مقصد اصلی او ، واستعنوان یک علم  ایدئولوژي به

  22به علم واحد است.
  شود: در مطالب فوق مناقشات فراوانی وجود دارد که تنها به برخی از آنها اشاره می

ساختن اصول اعتقادى اسالم پرداخته است، تنهـا بـه جهـت     برهانی. اگر علم کالم به 1
خود مطلوبیت ذاتـى   ،بلکه اصول اعتقادى اسالم ؛تشبیه، تجسیم و شرك نبود هايدفع خطر

اى رسالت خود را تثبیت، برهانى سـاختن و دفـاع از ایـن     اند و علم کالم در هر دوره داشته
و معاد و یا توحید و  ءمبد، درخصوص ترین تعالیم اسالم هاى اسالم قرار داد. محورى آموزه

 ۀ. همـ کـرد معرفـى   رسالت انبیـا را به سعادت  تنها راه وصولاسالم روز قیامت است و 
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اگـر توحیـد    رو ؛ازاینیابـد  در این چارچوب معنا مـى  ،تعالیم مربوط به دنیا و آخرت انسان
از اسـالم   ،حذف شود یا نقش بنیادین خود را در حیات سیاسى اجتماعى انسان ایفـا نکنـد  

  .نخواهد ماندباقى  يچیز
 کردهن بیان اناخارجى معاصر مسلمها و تهدیدهاى داخلى و  عنوان آسیب آنچه حنفى به

دارد. حاکمان جور، عـدالت و حقـوق    رسالت پیامبرو ترین چالش را با توحید  مهم ،است
کیـان اسـالمى را    ،هاى اسـتعمارى غـرب   دهند و اسرائیل و دولت اسالمى را زیر پا قرار مى

مینى است که در بلکه سرز ؛سرزمین ما نیست ،بنابراین مشکل اساسى ما ؛اند هدف قرار داده
ع استعمار و اسـتبداد سـر   مهاى آن وجود دارد. این باورها با مطا به آموزهاعتقاد  آن اسالم و

خواه در صـدد حـذف مـا     ستیز دارد. غرب انسان را جاى خدا نشاند و با این انسان تمامیت
سانى و علوم ان ،خدابه جاي انسان  نشاندناألسف طرح حنفى مبنى بر  مع .قرار گرفته است

در تهاجم فکرى و  کننده آن یا کمک دنیاى غربکامیابی دهندة  نشان ،به جاى علوم اسالمى
عنوان هدف بازسـازى   تمدنى به دنیاى اسالم است. آنچه از تغییر علوم اسالمى که حنفى به

ى کـه اصـل توحیـد،    طـور  بـه  ؛میراث یاد کرده است، ویرانى علوم اسـالمى میـراث اسـت   
تقادات اسالمى در حد یک انگیزش درونى و روانى محض بدون هـر  ترین اصل اع محورى

 ؛ پـس یابـد  مـى  ، تقلیل، بلکه تحریـف شناسى اجتماعى تنزل روان ةنمایى، در حوز نوع واقع
 توان نام آن را بازسازى علوم اسالمى گذاشت؟! چگونه مى

 ۀهمـ  اسـت و  بساط اندیشه اسالمى و مجموعه علوم اسالمى را برچیده ،. طرح حنفى2
کاهد. تبدیل علوم اسـالمى بـه علـوم انسـانى و      عملى فرو مى ةهاى نظرى را به حوز حوزه

اما خـود   ؛مبانى نظرى دارند ،ها از این قبیل است. ایدئولوژى ،تبدیل آن به ایدئولوژى گاه آن
 ،نظـرى  ةمربوط به حوز ،هاى دینى که بسیارى از اندیشه درحالى هستند؛عمل  ةناظر به حوز

و مبنـایی بـراي ایـدئولوژي اسـالمی بـه       اند هستى ۀاألمرى و مبادى عالی ر حقایق نفسبیانگ
 آیند. شمار می

  ميراث اسالمي از نظر حنفيدر هاي تجدد  روش ج)
گیرد که برخـی از آنهـا    هاي خاصی انجام می تجدد و بازسازي میراث از نظر حنفی با شیوه 

عـانی و مفـاهیم و برخـی دیگـر بـه ذات اشـیا و       گـردد، برخـی بـه م    ها برمی به زبان و واژه
 گـاه  آن 23ء. و شـی  ا: لفظ، معنـ داردسه بعد  ،فکربه تعبیر او زیرا  ؛شود موضوعات مربوط می
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توضـیح   )و محیط فرهنگی ابازسازي زبان، کشف معن(در ضمن سه بحث را حنفی هر یک 
 کند. روي میی پییها از چنین روش ،و معتقد است بازسازي علوم اسالمی دهد می

  بازسازي زباني
به معناي کشـف علـم    ،گوید: کشف زبان جدید حنفی نخست دربارة ارتباط زبان با علم می

؛ آیـد  پدیـد مـی   ااکتشـاف لفـظ و معنـ    راهاز  ،هـاي آن  رات علوم و حل بحـران است و تطو
بسا فکـر صـحیحی    خواهد بود. چه يزبان، آغاز علم جدید راهبازسازي و تجدد از  رو ازاین

یله زبـان بـا صـالبتی    وس یا اندیشه غلطی که بهشود  زبان و ادبیات سست ضایعوسیله  بهکه 
هاسـت و هـر اندیشـه     اي بـراي بیـان اندیشـه    بنـابراین زبـان وسـیله    تحکیم یابد؛در جامعه 

یابد، زبـان   ور دست میطلبد. وقتی تمدنی به گسترش و تطّ زبان جدید خود را می ،جدیدي
اینجاسـت کـه    .اش ظرفیت الزم را در رساندن معانی به حداکثر افراد نخواهد داشت هگذشت

  24یافته و زبان گذشته از ساحت آن تمدن باید رخت بربندد. تجدد در زبان ضرورت 
توان رساندن مضامین جدیـد   سازد که  حنفی میراث اسالمی را به کهنگی الفاظ متهم می

را ندارد. از نظر او علوم اسالمی جملگی به آفت فـوق   و مفاهیم مناسب با نیازهاي عصري
عقـاب، یـا    د مثل اهللا، رسول، بهشت، جهـنم، ثـواب و  یهاي اصول دین و عقا ند. واژهیمبتال

اصطالحات فقهی و حقوقی نظیر حالل و حرام، واجب و مکروه، و یا اصـطالحات فلسـفه   
کـه در عرفـان و تصـوف     از قبیل جوهر و عرض، ممکن و واجب، عقل فعال، و یـا آنچـه  

همـه مشـمول ایـن     ،وجود دارد مثل رضا، توکل، صبر، ورع، خشیت، خـوف، حـزن و بکـا   
 ،سخن هستند. به نظر او تقارن دائمی زبان میراث و اصطالحات آن با معانی تقلیدي گذشته

 25ی آن را براي بیان معانی جدید سلب کرده است.یتوانا 
مکانیکی نیست کـه لفـظ سـابق را بـرداریم و      رتصو روش بازسازي الفاظ از نظر او به

ن انجـام  اخودجوش در آگـاهی محققـ   صورت بلکه باید به کنیم؛لفظ جدیدي جایگزین آن 
به این بیان که محققی که قدرت ارائه معانی نهفته در پس الفاظ قدیمی تقلیدي را بـه   ؛گیرد

ان، تعبیـري را بـه کـار    براي آن معانی حقیقـی پنهـ   کوشد ، میتناسب نیازهاي عصري ندارد
امـا زبـان،    ؛همان مفاهیم میراث اسـت  ،پس معانی؛ گیرد که در زبان متداول روز رایج است

گوید  گاه می .است و بسیار مضطرب مختلف ،زبان جدیدي است. تعبیر حنفی از این معانی
ت آنها مخفی بوده و الفاظ تقلیدي قدیمی نتوانسته اس ؛ امااین معانی در میراث وجود داشته
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یـا   اسـت نیازهـاي واقـع    يگوید این معانی جدید بـوده و بـه اقتضـا    را نشان دهد. گاه می
و  ،گوید لفظ همچون لبـاس  سازد و یا می تحمیلی است که روح عصر بر لفظ قدیم وارد می

شـود و در   سـبب تغییـر محتـوا و مضـمون نمـی      ،صورت به مثابه معناست و تغییر صورت
  .»فی اللفظ ۀالمشاح«میراث ما هم آمده که 

بلکـه بـه    ؛فقط شکلی نیست ،دارد که تجدد و بازسازي لفظی و زبانی چنین اظهار میاو 
امکانات و توان خـود   ۀدهد که هم می به آن یعنی این امکان را ؛کند مضمون هم سرایت می

علـم   و فراتـر از آن، ان نقش بنیادي در تأسیس و بازسازي علم دارد، زب ؛ بلکهرا کشف کند
 26چیزي جز زبان نیست و تأسیس علم به معناي پیدایش زبان است.

دهد که بازسـازي و تجـدد    نشان می است، توجه به سیري که حنفی در این بحث داشته
معـانی جدیـدي    چیزي جز تجدد معنایی و علمی نیست که قهراً الفـاظ جدیـدي بـا    ،زبانی

 پدید خواهد آمد.

  هاي زبان ميراث . نارسايي۱
قصـور زبـان   « ا عنـوان سازد که از آنها ب حنفی ضرورت تجدد زبانی را به عواملی مستند می

ادبیاتی است که در میـراث اسـالمی وجـود     ،از زبان تقلیدي کند. منظورش یاد می» تقلیدي
زبان میراث در انجام رسالت معاصـر خـویش   انی ناتوسبب  ،ها دارد. به نظر او این نارسایی

 :است هاي زبان دینی از نظر حنفی به این شرح نارسایی 27شده است.
دور » اهللا«محـور   بـر یعنی زبان میـراث،   ؛داند اولین نارسایی را الهی بودن زبان میراث می أ.

مـثالً   د؛کنـ  ظهور میهرچند در هر یک از علوم میراث با تعبیر و داللت خاصی  ؛زند می
، در فلسـفه  »حکـیم « عنـوان  ، در کـالم و عقایـد بـه   »شارع«عنوان  در فقه یا اصول فقه به

بلکـه بـه گمـان او     ؛شـود  تعبیر مـی » واحد« عنوان و در تصوف به» موجود اول« عنوان به
بـر  نـه اینکـه    ،دهد العمل روحی و روانی انسان را نشان می تنها نوعی عکس» اهللا« ۀکلم

  28کند.معناي عینی خاصی داللت 
حنفی دومین مشـکل زبـان میـراث را حاکمیـت مفـاهیم و موضـوعات خـالص دینـی          .ب

از نظـر او چنـین زبـانی     . ... مفاهیمی مثل دین، رسول، معجزه، نبوت، اسالم و ؛داند می
معـانی   ،زیرا مفاهیم فوق در طول تـاریخ  ؛تواند پیامی براي عصر حاضر داشته باشد نمی
ي که با معناي اشتقاقی یا معناي اصلی که طور به ؛اند یافته گوناگونیدد و کاربردهاي متع
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قابلیـت  بلکـه  تنهـا مفیـد معنـایی نیسـتند،      مغایرت دارند. این الفاظ نه ،وحی آورده بود
 ،زیرا قدمت تاریخی معانی گذشته ؛داللت بر معانی جدید معاصر را هم نخواهند داشت

براین الفاظ فوق بیش از آنکه بـر معـانی وحیـانی داللـت داشـته      مانع این کار است. بنا
بایـد بـه دنبـال الفـاظ و زبـان       رو ؛ ازایـن دارند داللت باشند، بر معانی تاریخی و تمدنی

بـیش   ،جدیدي است که داللتش بر مضمون اسالم ة، واژ»آزادي« ةمثالً واژ ؛جدیدي بود
  .از الفاظ قدیم است

خی و ناظر به وقایع تاریخی است تا فکري. مـذاهب اربعـه اهـل    زبان میراث، زبانی تاری .ج
کندي، فارابی، ابن سینا و نیز اصول دین، درمورد تسنن، معتزله، اشاعره، خوارج و شیعه 

حسن بصري، حالج، غزالی، ابـن فـارض، سـهروردي و     و فلسفه، حوزة و ابن رشد در
ث و منـاطق جغرافیـایی   ابن عربی در تصوف، همگی به واقع تاریخی، اشخاص، حـواد 

وظیفـه مـا ایـن اسـت کـه بـه دور از        ؛ امـا نه مفاهیم علمی مستقل ،خاصی اشاره دارند
  .کنیمخود فکر توجه به حوادث تاریخی و اشخاص، 

یـا  » یجِب علـی «تعبیراتی مثل  .گذاري است ما، زبان حقوقی و قانون ۀزبان میراث گذشت .د
تـوان   گـویی کـه مـی    .خـورد  در فلسفه، کالم و فقه زیاد به چشـم مـی  » منَ الواجِبِ اَنْ«

 دیگـر عصـرها  مناسب عصر ما و  ،قوانینی را خارج از حیات بر آن فرض کرد. این زبان
گونـه   یچهـ زیرا چنین داللت دارند که انسان جز ابزاري براي تطبیق آنها نبوده و  نیست؛

که به کارگیري اصـطالحات جدیـدي از قبیـل طبیعـت، رهـایی و       درحالی آزادي ندارد؛
 .انسان دارند آزاديتأکید بیشتري بر ذات و  ،شکوفایی

مـثالً تقسـیم    ؛یابد زبان میراث، زبان صوري محض است که با واقعیت عینی ارتباط نمی .  ه
رض در فلسفه و کـالم و تقسـیماتی   وجود به واجب، ممکن، ممتنع، و نیز به جوهر و ع

 ؛کنـد  ارتباطی با واقعیت و انسـانیت برقـرار نمـی    ،که در تصوف و امثال آن وجود دارد
برخالف زبان و الفاظ جدید مثل تاریخ، جمهور، من، دیگري، انسان، پیشرفت، انحطاط 

 .ندا یا ساختار اجتماعیو بیانگر منطق عملی یا جدل تاریخی  ،این الفاظ . ... و
از اختالفات مذهبی است، قابلیـت   پرو  داردا و بار تاریخی نزبان میراث به دلیل آنکه مع .و

» تشـبیه «و » تجسـیم «، »خالفـت «هـاي   مثالً بـراي واژه  ؛کاربرد در عصر حاضر را ندارد
طـور   همین ؛اکنون خریداري ندارند آن گذشت و  ۀزیرا زمان ؛پردازي کرد توان نظریه نمی
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مثل کسی است که سـر بـه    ،را در دوران اخیر به کار برد» کفر«و » الحاد«اگر کسی واژه 
  29تخته بکوبد.

  هاي مثبتی را براي زبان جدید قائل است: در مقابل، او ویژگی

 هاي زبان جديد . ويژگي۲
اي که براي زبان و ادبیات میـراث اسـالمی برشـمرد،     گانه هاي شش حنفی در مقابل نارسایی

بـه زعـم    رو داند؛ ازایـن  زبان جدید قائل است که باعث توانمندي آن میشش ویژگی براي 
 هاي زبانی زیر را داشته باشد: باید ویژگی ،بازسازي و تجدد میراثاو، 

توان  یله آن میوس بلکه به ؛زبان جدید، زبان بسیار عامی است که بیشترین مخاطب را دارد أ.
الفاظی مثل آزادي و اختیـار، عقـل و نقـل     ؛افکار و اذهان را مخاطب خود قرار داد ۀهم

 .که اختصاصی به تمدن خاص ندارند
 يبـاز  ، زبـانِ باید در مقابل تغییر و تبدل معنایی، مفهومی و حتی وجـودي  ،زبان جدید .ب

  .قابلیت مناقشه و نقد را داشته باشدو باشد نه بسته، 
ا باشـد. زبـان عقالنـی را همـۀ     باید زبانی عقلی و قابل تعامل در انتقال معنـ  ،زبان جدید .ج

فهمند بدون اینکه نیازي به شرح و تعلیقه داشته باشـد. آزادي، عمـل، شـوري،     مردم می
اما الفاظی مثـل   ؛کنند تعامل را فراهم می ۀهایی عقلی بوده و زمین ... واژه طبیعت، عقل و

... الفـاظی   اهللا، بهشت، جهنم، آخـرت، حسـاب و عقـاب، صـراط و میـزان، حـوض و      
 نیستند.که بدون تفسیر و تأویل قابل فهم و تعامل عقلی  ندمهجور

یله حـس،  وسـ  هاي آن را بـه  یعنی بتوان معانی و داللت ؛پذیر باشد باید تجربه ،زبان جدید .د
هایی مثل، جن، شیاطین، مالئکه، خلق، بعـث   به خالف واژه ؛مشاهده و تجربه محک زد

نداشته و بر واقع عینی و خـارجی داللتـی   و قیامت که به حوزة حس و مشاهده تعلقی 
پذیرند. همچنین الفاظی مثل عقل فعال، عقول عشرة،  ندارند و همۀ مردم هم آنها را نمی

قابل حس و مشاهده، هـیچ   وواقع عینی بالفعل  ربکه ...  اهللا و اهللا، یداهللا، وجه روح، عین
لفـظ حسـی بـراي معـانی      ةتعارو اسـ  اکنند. این الفاظ تنها از راه تأویل معنـ  داللتی نمی
 .توانند مورد استفاده قرار گیرند انسانی می

مثـل نظـر، عمـل، ظـن،      ؛باید زبان انسانی و ناظر به مقوالت انسـانی باشـد   ،زبان جدید .  ه
 ؛اش داللت دارنـد  ... که همگی بر سلوك انسانی در زندگی روزانه یقین، زمان، انگیزه و
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مثل قـدیم و حـادث،   (ما ندارند  ۀارتباطی با سلوك روزان اما الفاظی از میراث گذشته یا
اهللا،  مثـل ( انـد  یا اینکه بیـرون از مقـوالت انسـانی    )جوهر و عرض، وجود و ماهیت و...

و معانی انسـانی از آنهـا    بریم، مگر آنکه آنها را به تأویل ب)مفارقات، شیطان، مالئکه و...
چیز در محوریـت او قـرار دارد نـه     هه همعصر انسانی است ک ،زیرا عصر ما ؛اراده کنیم

 30محوریت خدا.
هاي جدیدي که شمرده است، تمـدن مـا را بـه     از نظر حنفی بازسازي زبان میراث با ویژگی

رات تمـدنی  تطـو  یجادا ،زیرا هدف بازسازي و تجدد زبانی ؛تغییر خواهد داد جدیديشکل 
کـه   درحـالی  ؛هاسـت  ها و انقالب ها، جنبش گیري بنیادي جریان شکل ،است. نتیجه دیگر آن

زیرا زبان آنها زبان الهی، دینـی، تـاریخی،    ؛ما بنیادي نبودند ۀهاي اصالحی در گذشت جریان
  31انتزاعی و حقوقی بود.

ل هاي فراوانـی بـه شـرح ذیـ     گرایانه خود به خبط حنفی در تحلیل پدیدارشناختی مادي
  دچار شده است:

دانـد کـه بـا مفـاهیم      رى را داراى زبان خاصى مىمیراث اسالمى و هر میراث دیگ او. 1
 بـه  بازسازى میراث را بـا توجـه   رو ؛ ازاینخیزد اى برمى خاص خود از محیط فرهنگى ویژه

سـهم محـیط    بـین  البتـه درایـن   ؛کنـد  گانه زبان، مفاهیم و محیط فرهنگى معنا مى الع سهضا
یرا مطابق مبناى او این عامـل،  ز ؛باید بیش از دو عامل دیگر باشد ،فرهنگى یا شرایط تمدنى

در غیر این صـورت ممکـن    ؛بخش زبان است ها و نیازها و درنتیجه تعین اندیشه ةکنند تعیین
  د.نماندگى متصف شو است هر یک از دو ضلع دیگر به عقب

دهـد، نسـبت بـه     حنفى را تشـکیل مـى  اندیشه تصویر تمدنى فوق که چارچوب اصلى 
تمـدن اسـالمى    ؛ امـا سـاز اسـت   نیسـت. اسـالم تمـدن   صدق اسالم و میراث اسالمى قابل 

غیر اسالمى و گاه مغایر  هاي ي از آموزهاسالم و عناصرهاي  آموزهاى از  دربردارندة مجموعه
براى شناخت اسالم و بازشناسى میراث  رو ؛ ازاینباشد هاى اصلى کتاب و سنت مى با آموزه

روایات مراجعه کرد. بنابراین بـرخالف نظـر   اسالمى باید به موازین بنیادى آن یعنى قرآن و 
 ۀدهـد و اندیشـ   را اصل قرار مـى ـ   یا به تعبیر او، واقعـ حنفى که شرایط فرهنگى و تمدنى  

آنها رو  رند؛ ازاینهاى بنیادین دین در کتاب و سنت خود زبان گویایى دا دینى را فرع، آموزه
صیل آنها بپردازند. در این رویکـرد،  ها باید به کشف معانى حقیقى و ا اصل هستند و اندیشه

تا از طریق عقلى و نقلى  کردها باید خود را بر کتاب و سنت عرضه  مسائل، نیازها و دغدغه
 هاى دینى کشف شوند. ى روشمند اندیشهصورت و به
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بـا اطـالق   ـ   گونه که حنفى بیان کرده اسـت  آنـ . با حفظ مبناى فوق، بازسازى زبانى  2
زبـان و   ،هـا  تغییـر در اندیشـه   ؛الزم و ملزوم یکدیگرند ،ان و اندیشهخود صحیح نیست. زب

که تمدنى به مفاهیم جدیدى دست یافت، نسـبت آن  هنگامی کند.  ادبیات جدیدى خلق مى
منسجم  و با زبان گذشته در گرو نسبت آن با معانى گذشته است. تمدن یک نظام تاریخمند

 ،اما وقتـى کـه پـذیراى مفـاهیم جدیـدى شـد       ؛دهد آسانى تن به هر تغییرى نمى به که است
در غیر این صورت بـه نـاهمگونى،    ؛خود سازگار سازد نظامآن را با دیگر اجزاى  کوشد می

او را به آفرینش زبـان   ،تعارض و گسست تمدنى دچار خواهد شد. خالقیت اندیشه انسانى
نیازمند  ،هاى نو اندیشه خواند. زبان جدید و یا انتقال آن از دیگر جوامع بشرى فرا مىجدید 

گـذارى   که پیشرفت علم چنین است، معیار ارزش گونه همان ؛گذارى هستند توزین و ارزش
هاى اسالمى است. در این صورت ورود زبـان جدیـد و حتـى     آموزهدر جامعه اسالمی آنها 

عـالوه بـر اینکـه     ؛ضرورتاً به معناى کهنگى زبان و اندیشـه گذشـته نیسـت    ،هاى نو اندیشه
  .کردهاست و مناط آن را اسالم تعیین مناط پذیرش آنها هم نیازمند 

لفـاظى از میـراث اسـالمى رخـت     اتنهـا  بنابراین با اجتهاد و نـوآوري فکـري و زبـانی،    
 ؛بندد که در ادبیات بخشى از میراث وجود داشته (نه آنکه در متن کتاب و سنت باشد) برمى

ده باشـد؛  اجتهـاد و تـالش روشـمند علمـى آشـکار شـ       راهاما محدودیت یا خطاى آنها از 
نبایـد دلیلـى بـر کهنگـى زبـان کـل        ،شیفتگى به مفاهیم و زبان جدید تمدن غرب رو ازاین

هاى میـراث اسـالمى از قبیـل خـدا، پیـامبر،       ترین واژه میراث اسالمى شود. با حذف بنیادى
توکل، رضا، خشـیت، بکـا    و مفاهیم اخالقى و عرفانى از قبیل ،بهشت، جهنم، ثواب، عقاب

انـد، چـه چیـزى از میـراث      گى از نصوص صریح کتاب و سـنت گرفتـه شـده   لو... که جم
بـاره راسـت    ماند؟! آیا نام آن بازسازى است یا تخریب؟! البته حنفى دراین اسالمى باقى مى

د توان الفاظ و معانى جدی گوید که با وجود چنین مفاهیم بنیادى در میراث اسالمى، نمى مى
چون اصول اعتقـادات اسـالمى    ؛را که حاصل تمدن غرب است، به میراث اسالمى راه دارد

 رفتى است.عومرج م خدایى، شرك، دنیاگرایى و هرج براى مبارزه با بى
ترین مشکل و نارسایى که حنفى براى میراث اسالمى قائل است، مشکل میـراث   . مهم3
. رویکـرد مـادى و مارکسیسـتى حنفـى در     گـردد  بلکه به مشکالت معرفتى او بازمى ؛نیست

الهیات، در اینجا کامالً هویداست. مشکل میراث از نظر او این است کـه بـر محـور توحیـد     
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با مبانی مخدوشی بـه سـراغ ایـن    بوده و زبان الهیاتى دارد و درواقع مشکل او این است که 
و آن را بـه   کنـد  ر مـی را تفسـی مفهوم خـدا   ،با رویکردى پدیدارشناختىاو  رود. ها می آموزه
دهد. وقتـى کـه بازسـازى     شناختى و مخلوق امیال و آرزوهاى انسان تنزل مى اى روان پدیده

از قبیل وحى، قرآن، نبوت، معـاد  (ها  آموزه دیگر بینجامد،چنین به ویرانى آن  واژه خدا، این
 ترى دچار خواهند شد. به سرنوشت اسفناك )... و

از قبیـل  (اسـت   کـرده براى زبـان میـراث اسـالمى بیـان      هایى که حنفى ویژگى دیگر. 5
با مبـانى و معـانى مـورد نظـر او سـر       )حقوقى بودن، صورى بودن و معانى مختلف داشتن

نظر از این تعارض مبنایى، از جهت بنایى هم این اشکال وارد است  صرفدارد. ناسازگارى 
طور که زبـان و   یعنى همان ؛ردهاى معاصر وجود دا مکاتب و زبان دیگرها در  که این ویژگى

معاصر غرب در کنار منطق عملى، داراى زبـان صـورى، زبـان حقـوقى و اخـتالف       ۀاندیش
بخشى از زبـان   -جزء ذات آن شمرده شده ،ى که تکثرطور به- استنظرهاى بسیار بنیادین 

 شود. میراث اسالمى، زبانى حقوقى و نظرى است و گاه اختالف نظر هم در آن پیدا مى

هایى را که حنفى براى زبان جدید برشمرده و میـراث اسـالمى را بـه داشـتن      . ویژگى6
کند، برخى از درون مبتال به تناقض است و برخـى دیگـر بـا     هایى سفارش مى چنین ویژگى
مـثالً ایـن تعبیـر کـه زبـان       دارد؛بوده و با نصوص صریح قرآن تعـارض   بیگانهروح اسالم 

زیـرا   ؛ها در هر تمدنى است، تناقض ذاتى دارد به همۀ انسان جدید، زبان عام و قابل خطاب
کم در دنیاى اسالم مخاطب چنـدانى   دست -یا به تعبیر او زبان جدید-مفاهیم جدید غرب 

ـ   بلکه در دنیاى غرب هم با قرائت ؛ندارد . از سـت رو ههاى مختلف و مخاطبان متفـاوتى روب
نفهمنـد یـا بـراى فلسـفه ارزشـى قائـل        علم و تکنولـوژى را  ةسویى دیگر، اگر کسانى واژ

، به چه دلیل زبان دینى را که عالوه ها را غیر عقالنى دانست؟ به توان این واژه نباشند، آیا مى
  از مفاهیم و معارف الهى و غیر تجربى است، غیر عقالنى بدانیم؟ پر

هـر نـوع    رو ؛ ازایـن حنفى در زندان تنگ روش تجربـى و پوزیتیویسـتى گرفتـار آمـده    
تـرین   میراث اسالمى مهم او،واقعیت غیر تجربى را به روى خود بسته است. برخالف پندار 

واجـد   ،دارد و دقیقاً به همـین دلیـل   نانمامسلپیوندها را با حیات فکرى، عملى و احساسى 
نقـش اسـالم در بیـدارى اسـالمى معاصـر اسـت کـه         ،شـاهد آن  اسـت.   ترین زبـان  انسانى

 ى ایران، حیات و ادبیات خاصى را ایجاد کرده است.در انقالب اسالم خصوص به
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  )هاي پنهان و جديد از ميراث گذشته كشف عرصهبازسازي مفهومي (. ۳
هـاي   عرصـه دومین روش بازسازي میراث گذشته از نظر حنفـی، اکتشـاف معـانی پنهـان و     

د، هـاي جدیـ   اما برجسته نیست. منظور او از عرصه ؛جدیدي است که در میراث وجود دارد
هـاي   نگـرد و ایـن جـز بـا نگـرش      میراث را می، رویکردي است که یک محقق از زاویه آن

توان از منظرهاي گوناگونی  شود. به نظر حنفی میراث را می عصري و معاصر او حاصل نمی
ي بازسازي آن با رویکرد عصـري اسـت، و   ااما تجدد و بازسازي میراث به معن ؛مطالعه کرد
بلکـه همـۀ    ؛هاي آینـده نیسـت   قرائتنشدن د ارهاي گذشته یا و رائتي تخطئه قااین به معن

اینها ممکن است صحیح باشد. خطا وقتی است که میراث با رویکـرد غیـر عصـري قرائـت     
  32شود.

 33»خودآگـاهی «سـازي و بازسـازي در میـراث را مفهـوم      برجسـته  ۀتـرین عرصـ   او مهم
تـر و   از عقل مهـم به تعبیر او،  زیرا این مفهوم به بعد خاصی از انسان اشاره دارد که ؛داند می

در میراث و تمدن ما آن اهمیت استقاللی را که الهیات و به اعتقاد او تر است.  دقیق ،از قلب
ضـمنی و پنهـانی در درون    صـورت  هرچنـد بـه  نـدارد؛  طبیعیات دارد، انسان و خودآگاهی 

توان نگاه به انسان و خودآگاهی را مشـاهده   میراث می ظر حنفی در علوم. به نهستالهیات 
در علـم کـالم بحـث از توحیـد و     مـثالً   ؛ولی در بازسازي باید این نگاه برجسته شود ؛کرد

گونـه کـه    انسـان آن «رابطۀ ذات خدا با صفات و افعال، درحقیقت بحث از انسان کامـل یـا   
 ؛گویـد  زیرا از پایان عالم سـخن مـی   گردد؛ باز میهی . مسائل معاد هم به خودآگااست» باید

وحـی،   ةزیرا دهند ؛گیرد طور که اصل نبوت هم وجود این خودآگاهی را مفروض می همان
و آن را بـه   داردفراگیـر اسـت و گیرنـدة آن هـم خودآگـاهی خـاص        ،شعور و خودآگاهی

اهی حـاکم و  دهـد. مسـائل امامـت هـم توصـیفی از خودآگـ       خودآگاهی دیگران ارائـه مـی  
اسـت و هـدف یـک    » خودآگاهی«مسئلۀ عصر ما  .ان و ارتباط آنها با یکدیگر استبر فرمان

مصلح و متجدد چیزي جز بیداري این احساس و آگاهی نیست که انسان جایگـاه خـود در   
هـاي آرمـانی مـورد نظـر      آنها با بنیـان  ۀهاي دنیاي خارجی و مقدار فاصل زندگی و نیز بنیان

 ،رود هـا مـی   ها، رنج و مـرارت  بد. وقتی که امروز سخن از فقر، اشغال سرزمینوحی را دریا
  34مقصود احساس و خودآگاهی آنهاست.

آن را بـر   گـاه  آن برگزیـده؛ اى را  حنفى نخست نظریـه در آنچه که گذشت، پیداست که 
 هاى دینى براى حلّ مسائل است نـه  آموزه که درحالى ؛کند قرآن و میراث اسالمى تحمیل مى
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تحمیل رویکردها بر آن. وحى براى تفسیر و تغییر مسائل انسـانى در جهـت اهـداف خـود     
، خود را بر نصوص دینى تحمیـل  و نه اینکه مسائل و رویکردهاى عصرى، اصل بوده است،

قـرآن  در شدت  همان تفسیر به رأى است که به ،و مطابق خود تفسیر کنند. چنین رویکردى
 عنـوان  بـه  چه دلیل شعور یـا خودآگـاهى پدیدارشـناختى    . بهنکوهش شده استو روایات 

ایـن رویکـرد در بخشـى از     ، ضرورت خود را بر میـراث تحمیـل کنـد؟!   عصرى يرویکرد
شناختى خاص خـود را دارد. عـالوه    هاى معرفتى و هستى تاریخ غرب اتفاق افتاده و چالش

زمۀ منطق حنفى آن بر این رویکرد، رویکردهاى متعدد دیگرى هم در غرب وجود دارد و ال
به دلیل عصرى بودن بر میراث و نصوص دینى تحمیل کرد! بدون  باید است که همۀ آنها را

اما این ارتباط با آنچه که حنفـى در صـدد    ؛یابد تردید همۀ میراث اسالمى به انسان ربط مى
ن آن است، تفاوتى ماهوى دارد. شعور پدیدارشناختى به احساس درونى انساکردن برجسته 
کـه میـراث در    درحالى ؛شناسد احساسى را به رسمیت نمى یابد و هیچ واقعیت برون ختم مى

شکل گرفته و نصوص دینـى بیـانگر رسـالت    » خدا«مرکزیت واقعیتى بیرون از انسان به نام 
اما حیـات و کمـال    ؛بنابراین انسان مورد توجه بنیادین اسالم است ؛انسان در برابر خداست

که حنفى با نفى این جهت از ماهیت  یدرحال ؛نه مادیت او ،ودن او نهاده شدانسان در الهى ب
 .دهد میانسان، مادیت او را مبناى تحول در میراث اسالمى قرار 

  . تغيير محيط فرهنگي۴
سومین قلمرو مؤثر در تحلیل و بازسازي میراث اسـالمی از نظـر حنفـی، محـیط فرهنگـی      

 استن هاي فرهنگی معی ه از محیطی با شرایط و ویژگیمیراث ما برخاستگوید  او میاست. 
کـه بیـانگر مشـکالت و     کـرده علمـی خاصـی را تعیـین     ةمـاد  ،و همین وضعیت فرهنگـی 

 معضالت آن است.
ماهیت علـوم،   ةکنند تعیین ،در این دیدگاه واقعیت تاریخی و اجتماعی میراث در گذشته

 اطـالق و ثبـات   ،ایـن جهـت علـوم میـراث    از  .انـد  ها، نتایج و زبان علوم میراث بوده روش
دوران گذشته به تعبیـر و تفسـیر    هرکدام در چارچوب نوع فرهنگ اند و بلکه نسبی ندارند؛

عبـادات بـود تـا معـامالت، و      ،در گذشته بیشترین دغدغه فقـه  ،مثال برايوحی پرداختند. 
ت و احکـام  که امـروز مشـکل مـا، معـامال     درحالی ؛معامالت در اولویت بعدي قرار داشت

ناشی از افـراد و اخـالق    ،امروز مسائل خانواده .مربوط به روابط بین حکومت و ملت است
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بنـابراین موضـوع    ؛گردد ها و نظام سیاسی برمی بلکه به وضعیت طبقاتی خانواده نیست؛آنها 
خطـر تجسـیم، تشـبیه، تألیـه      ،فقهی ما عوض شده است؛ و یا در علم کالم مسئلۀ گذشـته 

توحید به شکل کنـونی آن   رو ؛ ازاینخدایی به اشیا یا موجودات) یا شرك بود صفاتدادن (
مشکل سـرزمین، یـأس    ،مسئلۀ ما؛ بلکه اما امروز از این خطرها خبري نیست ؛به وجود آمد

باید موضـوع توحیـد تغییـر     رو ؛ ازاینمردم، در بند بودن آنها و انحطاط نظم اجتماعی است
وت زمـین، الهـوت انقـالب، الهـوت آزادي، الهـوت توسـعه و       کند، الهیات ما باید به اله

 35پیشرفت برگردد.
روشن است که مقصود حنفی از الهوت زمین یا الهوت آزادي، به دست آوردن مبـانی  

زیرا چنین چیزي در میراث اسالمی وجود دارد و حنفـی هـم    ؛یا مفاهیم آنها از دین نیست
ز زمـین، آزادي، انقـالب و توسـعه بـا نگـاهی      بلکه او به دنبـال بحـث ا   ؛در پی آنها نیست
تطبیق نصوص وحیـانی بـر    ؛ سپسباشد هاي عصري است) می از نظریه پرعصري (که البته 
یـا  » همـاد «خوانـد. حنفـی کـل میـراث اسـالمی را بـه        مـی » توحید معاصر«آنها را بحث از 

آن بـوده  گـویی بـه مسـائل     کند که مخصوص زمان گذشته و براي پاسخ موضوعی تعبیر می
  است و چون مسائل زمان ما تغییر یافته است، آن ماده هم باید تغییر پیدا کند.

میـراث   ةکننـد  محیط فرهنگى عامل تعیـین  -برخالف نظر حنفى- طور که گذشت همان
 -کتاب و سـنت ویژه  به-اسالمى نیست تا تغییر آن سبب تغییر میراث شود. میراث اسالمى 

زیـرا   ؛صورتى بـراى آن اسـت  خود جوهر و غییرات عصرى، بلکه اى براى ت ماده عنوان نه به
میزان هـر   ،بلکه آنها خود ؛دنتا پذیراى هر قرائتى باش اند نبوده یکتاب و سنت، میراث صامت

هـاى   اندیشـه براي ارائه در میراث اسالمى فهم دین یا تأمل قرائتى هستند. البته راه روشمند 
و دیگـر   -خصوص فقـه شـیعى   به-جتهاد در فقه اسالمى که به نام ا بودهباز همواره  جدید،

 .استگشاى نیازهاى عصرى  راهعلوم اسالمی 

  گيري نتيجه 
هاي آن ارائه داد، کمترین تناسبی بـا اسـالم و    تفسیري که حنفی از میراث اسالمی و ویژگی
ها و ادبیـات پدیدارشـناختی، سوسیالیسـتی و     میراث اسالمی نداشته؛ بلکه تنها بسط اندیشه

را اسـالمی  میـراث  مادیت غربی با نام بازسازي اسالم و میراث اسالمی اسـت. رویکـرد او   
سـازد و بـا اصـول     در چنگال عصریت گرفتار مـی  قومى، ملى و تمدنىاي  اندوختهعنوان  به
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میـراث همـواره در    یابـد. مطـابق ایـن رویکـرد،     ثابت و معارف غیرزمانی اسالم نسبتی نمی
هاي سیاسی با قدرت و حکومت گرفتـار بـوده، ابـزاري     چنگال سلطۀ سیاست و ستیز گروه

ایدئولوژیک در دست هریک خواهد بود. رویکرد حنفـی در جـایگزین سـاختن انسـان بـر      
کلـی نسـبت او را بـا معتزلـه بریـده و بـا        مسند خدا و وارونه نامیدن میراث خـدامحور، بـه  

رغم همۀ اشکاالت مبنـایی و بنـایی کـه بـر      ی هم التیام نخواهد یافت. علیبرچسب نومعتزل
ایشان وارد است، حنفی حتی در نگاه عصري و تاریخی بـه آموزهـاي اسـالمی وفـادار بـه      

نرو با تعمیمـی نامناسـب، شـرایط                      شرایط تاریخی و تمدنی جوامع اسالمی هم نیست؛ ازاین
غرب را شرایط عصري کل بشر قلمداد کرده و به دنیاي اسالم هم  تاریخی و تمدنی معاصر

  سرایت داده است.
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