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This study aims to show the method adopted by Hassan Hanafi to
produce the new theology. Hanafi can be considered one of the
most interested Arab thinkers in theology, where he wrote
an important book in this section entitled: “From the Creed to the
Revolution” in five volumes, that falls within the Heritage Series
and the New chapter on explaining the position on the old
heritage. In addition to many scientific articles and intellectual
dialogues in which he, may God have mercy on him, clearly
explained his vision to produce the new theology.
 It was confined to a statement of the methodological aspect of the
the method for its importance in building science. The
establishment and development of science can only be in a correct
way, under which the scattered facts and scattered vocabulary are
folded, to explain the links or relationships that may exist between
them, regulated by specific laws. The progress and delay of
science depend on the issue of the methodology, which revolves
with it existence and non-existence, and therefore it can be said
that the methodology preserves for science its order
and consistency, as it controls the human mind and mental
actions, with fixed rules, so that it helps Man reach the truth in
the topics he studies.
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امللخص:
هتدف هذه الدراسة بيان املنهج الذي اعتمده حسن حنفي إلنتاج علم الكالم اجلديد ٬فحنفي ميكن اعتباره من
أكثر املفكرين العرب اهتماما بعلم الكالم .حيث ألف كتااب مهما يف هذ الباب عنوانه" :من العقيدة إىل الثورة" يف
مخس جملدات يندرج ضمن سلسلة الرتاث واجلديد يف ابب بيان املوقف من الرتاث القدمي .إضافة إىل الكثري من
املقاالت العلمية واحلوارت الفكرية اليت بني فيها رمحه هللا بشكل واضح رؤيته إلنتاج علم الكالم اجلديد.
وقد اقتصرت على بيان اجلانب املنهجي ملا للمنهج من أمهية يف بناء العلوم .فقيام العلم وتطوره ال يكون اال
بطريقة صحيحة تطوى حتتها شتات الوقائع ،واملفردات املبعثرة هنا وهناك ،بغية تفسري ما قد يوجد بينها من روابط
أو عالقات ،تنظمها قوانني حمددة .فتقدم العلم وأتخره مرهتن مبسألة املنهج ،يدور معها وجوداً وعدماً ،ولذا ميكن
أن يقال :إن املنهج حيفظ للعلم نظامه واتساقه ،كما أنه يضبط العقل البشري ،واألعمال الذهنية ،بقواعد اثبتة،
حبيث تعينه على الوصول إىل احلقيقة فيما يبحثه من موضوعات.
الكلمات املفتاحية :علم الكالم ،حسن حنفي ،املنهج ،علم الكالم اجلديد ،املقدمات النظرية.

مقدمة:
يعد علم الكالم من أهم اإلنتاجات املعرفية اليت كان هلا دور هام يف اإلشعاع احلضاري لألمة اإلسالمية ،فهو علم يهدف
الدفاع عن العقائد الدينية ابألدلة العقلية والرد على أصحاب النزعات اإلحلادية والبدعية ،معتمدا على منهج املناظرة واجلدل ،وهذا
ما جعل الكثري من علمائنا األجالء يعتربونه أجل العلوم وأشرفها ،منهم سعد الدين التفتازاين بقوله " :ملا تبني أن موضوعه أعلى
املوضوعات ،ومعلومه أجل املعلومات وغايته أشرف الغاايت ،مع اإلشارة إىل شدة االحتياج إليه وابتناء سائر العلوم الدينية عليه،
واإلشعار بواثقة براهينه لكوهنا يقينيات يتطابق عليها العقل والشرع ،تبني أنه أشرف العلوم ألن هذه جهات شرف العلم".
لكن التحدايت ا لكالمية اليت طرحت على األمة اإلسالمية يف هذا العصر تفرض إعادة قراءة الرتاث الكالمي ،ليس
لنعيش سكونية الاترخيية وإمنا للبحث عن املنهج الذي اعتمده علماء الكالم يف بداايته األوىل ،والوقوف على إجنازاته وإخفاقاته
يف الدفاع عن العقيدة اإلسالمية الصافية وبياهنا للناس كافة ،فقد كان لعلم الكالم دور هام يف الدفاع عن العقائد اإلميانية وبياهنا
ابألدلة العقلية ،لكن هذا العلم وكغريه من أبعاد املعرفة اإلسالمية يتأثر ابألحوال اليت متر منها األمة اإلسالمية ،فحينما تكون هذه
األمة يف حالة هنوض وازدهار ينعكس ذلك إجيابيا على مجيع اجملاالت املعرفية ،لكن حينما يصيب هذه األمة احندار واحنطاط
ينعكس ذلك سلبا على ابقي املعارف والعلوم.
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ومن خالل قراءة سريعة لتاريخ علم الكالم ميكن حصر أهم جوانب القصور فيه فيما يلي:
هيمنة املنطق األرسطي :رغم رفض جل علماء الكالم للفلسفة إال أهنم قبلوا منهج املنطق األرسطي وتعاملوا معه ،ابعتباره من
مسلمات البحث يف املسائل الكالمية خصوصا يف القرن الرابع اهلجري وبداية القرن اخلامس مع اإلمام أبو حامد الغزايل رمحه هللا،
وهذا ما أدى إىل بروز النزعة التجريدية يف علم الكالم ،وحدث انفصام بني النظر والعمل.
تراجع دور العقل وشيوع التقليد :رغم أن علم الكالم يصنف يف خانة العلوم العقلية ،وأن املقرر فيه هو عدم جواز التقليد يف
أصول الدين ،وأن املنهج القرآين يركز على ضرورة العلم واليقني يف ابب العقيدة ،إال أن علم الكالم يف مرحلة احنطاطه ترسخت
فيه نزعة التقليد ،حىت صار التمسك آبراء املؤسسني والدفاع عنها دفاعا عن الدين ،والتفكري خارجها تفكري خارج عن الدين،
وكل من فكر خارج املذهب مبتدع ومارق ،أما البحث واالستدالل فال يعدو أن يكون نظراي.
ويعترب حسن حنفي من بني أهم املفكرين الذين اهتموا إبعادة بناء هذا العلم حيث ألف كتااب مهما مساه "من العقيدة إىل الثورة"
يف مخس جملدات بني فيه رؤيته يف املوضوع .وحتاول هذه الورقة الوقوف على أهم ٠القضااي املنهجية اليت اعتمدها حنفي يف رؤيته
لعلم الكالم اجلديد.
مدخل :بني يدي املشروع الفكري حلسن حنفي:
يعترب مشروع حسن حنفي" الرتاث والتجديد " من أهم املشاريع الفكرية اليت عرفتها الساحة الفكرية يف العصر احلديث.
وقد جعله يف أضالع ثالثة وهي: 
الضلع األول : هو إعادة قراءة الرتاث القدمي ،والرتاث القدمي حسب حنفي ثالث جمموعات من العلوم : العلوم النقلية،
والعلوم العقلية والعلوم النقلية العقلية ،والعلوم النقلية العقلية أربعة ،علم الكالم أي أصول الدين ،وأصول الفقه ،وعلوم احلكمة أي
الفلسفة وعلوم التصوف والعلوم النقلية مخسة :علوم القران واحلديث والتفسري ،والسرية والفقه والعلوم العقلية اخلالصة ،والعلوم
الرايضية والطبيعية...إخل (الرفاعي)2006 ،
الضلع الثاين : هلذا املشروع هو املوقف من الغرب ،ألن حسن حنفي خيشى مترير الذات العربية اإلسالمية من قيد
القدماء فيوقعهم يف قيد جديد وهو قيد الغرب ،لذلك فهو يسعى إىل محاية نفسه من تقليد الغرب ،فكتب " مقدمة يف علم
االستغراب " من أجل حتويل الغرب من كونه مصدرا للعلم إىل كونه موضوعا للعلم ،وأن يدرس الغرب وأن نتحرر من عقدة الدونية
اليت لدينا وأن خيفف الغرب ويعاجل من عقدة العظمة اليت لديه (الرفاعي.)2006 ،
الضلع الثالث :وهو املهم يف نظر حنفي ،إذ خيشى أن حيرر الذات العربية اإلسالمية من نصوص الضلع األول ،ما تسىن
ابلكتب الصفراء وحيررها من نصوص الضلع الثاين ،مما ميكن تسمية الكتب البيضاء أو احلمراء ،ويريد أن جيعل الذات العربية
اإلسالمية أن تتعامل مع الواقع املباشر دون أن تقرأه بنصوص حىت ال يقال أبننا عبدة نصوص ،مؤولوا نصوص شراح نصوص ،قراء
نصوص ،فحسن حنفي يريد أن يساعد الذات العربية على أن حتول الواقع إىل نص .وأن تكتب نصا جديدا ،يف علم االجتماع
وعلم الكالم والفلسفة ،ويف أصول الفقه واألحكام السلطانية ،حىت يبدع حنفي نصوصا جديدة وحىت يستأنف الرتاث مساره،
فحنفي يريد إنتاج نصوص جديدة يف التعامل مع الواقع املباشر ،والسؤال املركزي حلنفي هو كيف ميكن صياغة نظرايت جديدة يف
اعتمادا على الرتاث القدمي ،واعتماد على الرتاث الغريب فاإلسالم حسب حنفي طول عمره منفتح على الثقافات وحياور
احلضارات ،وهو من منطق قوة عندما كان فاحتا ،وال توجد حضارة احرتمت الثقافات األخرى كاحلضارة اإلسالمية ،احرتمت
ثقافة اليوانن والرومان وفارس واهلند مع أهنم كانوا هم (الرفاعي.)2006 ،
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ويرى حنفي أن « املسلم لو أراد أن يشبع رغبته ويقرأ " اإلابنة يف أصول الداينة " أو " اللمع " لألشعري ،سيذهب إىل
هيجل ،أو إىل جون ستيوارت ميل ،وإىل برغسون وغريهم ،فسيجد لدى هؤالء املفكرين مفاهيم  : احلرية والدميقراطية والعدالة
االجتماعية ،فيجد يف هذه األلفاظ اجلديدة ما يشفي غليله مما مل جيده يف ألفاظ األشعري القدمية ،فان أعطي له علم كالم جديد،
حىت استسقى شرعيتان : شرعية املاضي وشرعية احلاضر ،شرعية اإلسالم وشرعية العصر.
القضااي املنهجية لعلم الكالم اجلديد عند حسن حنفي:
ليس من السهل التعرف على املنهج الذي يعتمده حنفي يف جتديده لعلم الكالم رغم أنه نشر يف مقال بعنوان " :التفكري
الديين وازدواجية الشخصية املصرية (حنفي ،يف فكران املعاصر1983 ،م) أبنه يعتمد املنهج الوصفي الفينومينولوجي إبرجاع
الظاهرة إىل أساسها يف الشعور كتجربة مباشرة حتكمها أصول فكرية (حنفي ،يف فكران املعاصر1983 ،م) .ويف مقدمة كتابه يف
فكران املعاصر حيدد منهجه مرة اثنية أبنه املنهج الفينومينولوجي ،مؤكدا على أنه قد غلب على جزئي الكتاب منهج واحد وحتليل
واحد ابلرغم من اختالف اجملالني واملوضوعني ،وهو املنهج الشعوري االجتماعي الذي يقوم بتحليل الظواهر االجتماعية ،ابعتبارها
ظواهر شعورية حية يف شعور الباحث إلقامة نوع من الفينومينولوجيا االجتماعية .ويف حواره مع الدكتور عبد اجلبار الرفاعي يقول
حسن حنفي " :أان استعمل منهج حتليل اخلربات الشعورية ،مبعىن أن علم الكالم القدمي سجال وحجج وحماجة ورفض وقبول،
والدافع يف احلقيقة هو دافع سياسي ،فاألشعرية أصبحت هي النظرية للدولة األموية السنية ،اإلمامية أصبحت نظرية املقاومة
الشيعية ،املعتزلة أصبحت نظرية للمقاومة ،والفرق الكالمية يف حقيقة األمر هي األحزاب السياسية ،والكالم ما هو إال اإلديوليجية
السياسية للفرق (الرفاعي .)2006 ،ويضيف الدكتور حسن حنفي قائال " :أان أستعمل منهج حتليل اخلربات الشعورية ،أريد أن
أعرف ما هي املصاحل العامة للناس؟ ماهي احلالة الذهنية احلالية؟ ماهي األوضاع النفسية واالجتماعية احلالية؟ من أين أعرف
ذلك؟ طبعا أان أعيش يف وسط اجملتمع ،لذلك أجوب البالد شرقا وغراب ،وأتعامل مع اجلامعات ،ويف نفس الوقت آخذ اآلداب
واألشعار واألمثال العامية كمصور للحالة الراهنة للوجدان العريب واإلسالمي املعاصر ،فأان احلل اخلربات اليت تعطيين صورة العصر،
وهذه اخلربات هي اليت ألقيها على النصوص االسالمية الكالمية الفلسفية ،حىت أعيد قراءهتا من منظور جديد ،أو أسقطها على
القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة ،من أجل أتويلها طبقا للظروف العصرية" (جورج ،ط.)2005 :1
فالفينومينولوجيا متثل يف نظر حنفي خالصا من املثالية الرتنسندنتالية اليت وصلت إىل طريق مسدود ،كما أهنا ليست
أتمالت ذاتية فحسب ،إذ أهنا تقوم بوضع الذات حمل اآلخر ملعرفة منهجه وطريقة تفكريه ،كما أهنا قبل كل شيء تتيح نظرة
جديدة للظاهرة الدينية ،وابلتايل تسمح يف ضربة واحدة ابلتخلص من النزعة النفسية والتارخيية واالجتماعية والربامجاتية للنظر يف
الدين (الرفاعي)2006 ،
ورغم تبين حنفي للفينومينولوجيا ،فإنه ال يقبلها كما هي عند مؤسسها هوسرل أو عند تالميذه ،بل يسعى إىل إقامة
فينومينولوجيا مستقلة ال يلتزم فيها ابملنهج الفينومينولوجي املعروف ،فهو حريص كل احلرص على أتكيد خصوصية ما يقدمه من
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وقد كتب هذا الكتاب للرد على الشبهة اليت روجها رينان : أن اإلسالم هو ضد التقدم ،ورد عليه األفغاين .وحنفي رد
عليه بطريقة " جذرية " " رئيسية " وذلك إبعادة بناء العلم كله ،حىت يفهم املسلم أن عقيدته أتىب االحتالل ،وأتىب الظلم من أجل
أن يقرأ الشاب املسلم اجلديد علم كالم ،مشبع ابإلميان واحلرية واملقاومة ،فيقبل على اإلسالم (الرفاعي)2006 ،
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ولتجديد علم الكالم ألف كتابه من العقيدة إىل الثورة يف مخس جملدات ،األول حول املقدمات والثاين حول اإلنسان
الكامل (التوحيد) والثالث حول اإلنسان املتعني( العدل) ،والرابع حول التاريخ العام (النبوة واملعاد) واخلامس حول التاريخ املتعني
(اإلميان والعمل واإلمامة)..
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إسهام يف الفينومينولوجيا عن السابقني عليه ،وعلى حتديد بداية االهتمام هبا واإلضافة اليت تتمثل يف تطبيق الفينومينولوجيا على
الدين (مغيث .)2006 ،فالفينومينولوجيا مل تكن عند مؤسسها هوسرل منهجا لفلسفة الدين ،ولكن حنفي يرى الصلة بني
الفينومينولوجيا وفلسفة الدين صلة جوهرية ،ويربر هذه النتيجة انطالقا من حتليل الوعي األورويب ،وذلك من خالل حتديد بنية
الوعي األورويب وتطوره من خالل حلظات ثالث (الرفاعي:)2006 ،
األصل يوانين ـ ـ ـ ـ ـ روماين /يهودي ـ ـ مسيحي /أوراب التارخيية نفسها

نقطة البدء :الكوجيتو الديكاريت

نقطة الوصول :الكوجيتو الفينومينولوجي
فالشك الديكاريت مل يكن ميثل خمرجا حامسا ألزمة الوعي األورويب ،وذلك ألن الشك كان يهدف الوصول إىل منطقة
أنطولوجية تقف خارج الشك ،ولذا فهو يعد مسؤوال عن النزعة املوضوعية يف العلوم األوروبية القائمة على الثنائية الزائفة بني
الذات واملوضوع (مغيث .)2006 ،أما الكوجيتو الفينومينولوجي فيقدمه حنفي على أنه األمل الوحيد للفكر األورويب ،للخروج
من الثنائية والتشوش واالحنطاط.
مصادر حسن حنفي لتجديد منهج علم الكالم
كما سبق فإن حسن حنفي اعتمد املنهج الفينومينولوجي ،وميكن إمجال مصادر هذا األخري عنده يف ثالثة مصادر أساسية وهي:
 دور فلسفة التنوير يف رؤية حسن حنفي لعلم الكالم:يعترب حسن حنفي أن االستفادة من فلسفة التنوير الغربية يفرضها واقعنا الذي يعرف نفس الظروف اليت عرفها عصر ما
قبل النهضة األوربية " فنحن بتارخينا اهلجري يف أواخر العصر الوسيط األورويب ،وبداية القرن اخلامس عشر امليالدي ،أي اننا
سنعيش مشاكل عصر النهضة األورويب" (حنفي ،قضااي معاصرة يف الفكر الغريب املعاصر ،ط1998 ،1م) ،هلذا جيب أن نوجه
أحباثنا يف نفس التوجهات اليت كانت يف أورواب آنذاك ،وهي ثالثة توجهات (حنفي ،قضااي معاصرة يف الفكر الغريب املعاصر،
ط1998 ،1م):
أوهلا :األصالح الديين ،برفع الثيار العقلي إىل أقصى حدوده.
اثنيها :االجتاه اإلنساين يف التنوير.

اثلثها :نشأة العلم ،وذلك إبلغاء كل ما هو موروث .والبداية يف ذلك يف ذلك
حسب حنفي تقتضي ممارسة "الشك املطلق" فهو " أفيد لنا يف مرحلتنا العقائدية الراهنة " (حنفي ،قضااي معاصرة يف
الفكر الغريب املعاصر ،ط1998 ،1م).
وهذه الرؤية عند حسن حنفي غري موضوعية وال علمية ،إذ تلغي اخلصوصيات احلضارية لكل أمة ،فما عاشتها احلضارة
األوربية له مربراته وخصوصياته الدينية واالجتماعية والسياسية ،فكيف نسقط هذه التجربة على واقعنا وكـأهنا جتربة حتمية ال ميكن
النهوض دون اعتمادها ،كما أهنا تغفل أبن التجربة خصوصا يف اجملال اإلنساين ال ميكن نقلها من حضارة إال حضارة ،ألهنا نتيجة
تفاعل عوامل ذاتية وموضوعية ،والعوامل الذاتية خاصة ختتلف من حضارة إىل أخرى.
وأهم الرموز الفكرية الذين يريد حنفي استدعاءهم ليكونوا لنا منوذجا ،جند اسبينوزا وفيورابخ وفينومينولوجيا هوسرل.
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فكيف لصاحب " مقدمة يف علم االستغراب" أن يطرح مثل هذا الطرح ويرمتي كلية يف أحضان الفكر الغريب ،ويستعري كل
منهجه لتطبيقه على الرتاث الديين االسالمي ،مع أن السياق الغريب خمتلف متاما عن السياق العريب االسالمي ،والنص الديين
الغريب خمتلف يف كليته عن الرتاث الديين االسالمي؟
أه ــم ما يستع ــريه حسن حــنفي من اسـ ــبينوزا ويعــتقد جب ــدوى تطب ــيقه ع ــلى الرتاث الديين االسالمي وواقع املسلمني ميكن
تلخيصه يف قضيتني أساسيتني:
القضية األوىل :رفض مفاهيم التأليه والتقديس يف الدين ،واليت ترتبط بتقديس السلطة السياسة ،أي التواطؤ األبدي بني سلطة
الالهوت والسلطة السياسية (ابروخ ،ط2005 ،1م).
القضية الثانية :اعتماد النقد التارخيي على الكتب املقدسة ،والذي يعترب من أهم مكاسب احلضارة األوروبية لدراسة التوراة
واإلجنيل ،واليت نتجت عن أتليه العقل يف القرن السابع عشر ،وإخضاع الطبيعة له فكما أن هناك قوانني للطبيعة ،هناك أيضا
قوانني لضبط صحة الرواية ،وال فرق بني الظواهر الطبيعية والنص الديينكالمها خيضع للعقل وقواعده.
ويعترب النقد التارخيي أهم األسباب يف نشأة حركة التجديد الديين يف الفكر املعاصر فقد قدم البعد الشعوري يف النص
الديين ،وأصبح النص يعرب عن التجارب احلية للجماعة الدينية األوىل اليت نشأ النص منها ومن مث كان البد من وضع النص يف
احلياة ودراسة املكوانت النفسية للشعور اجلماعي األول (ابروخ ،ط2005 ،1م).
وهذه صفة جتمع بني اسبينوزا وغريه من ماديي فلسفة األنوار (السحمودي ،ط1431 ،1 :هـ " .).والذي مييز نقد
اسبينوزا هو مجعه بني كل أنواع النقد اليت ظهرت يف القرون الثالثة املاضية ،فهو نقد عقلي يقوم على استعمال العقل الرايضي
اهلندسي ،وهو نقد إنساين يقوم على استعمال النور الفطري كنور طبيعي يف االنسان ،ويهدف إىل حتليل القوى االنسانية من
إدراك وختيل وانفعال ،وهو أيضا نقد علمي يدرس النص الديين كما تدرس الظاهرة الطبيعية ،وحياول إخضاعه إىل قواعد اثبتة،
والوصول إىل قوانني لتطورالرواية كما خخيضع م
العامل الظاهرة الطبيعية لقواعد املنهج العلمي ويصل إىل قواننيحتكم الظواهر ،فالناقد
كالعامل سواء بسواء ،كالمها يدرس الظاهرة اليت أمامهوحياول الوصول إىل قوانينها اليت حتكمها ،وقد كان نقد سبينوزا سببا يف نشأة
حركةالتنوير يف اليهودية قبل أن تبدأ ومازال أحد دعائم التجديد الديين على اإلطالق" (ابروخ ،ط2005 ،1م).
ويرى حنفي أن اعتماد منهج اسبينوزا يكون إبسقاط املادة اليت عمل عليها سبينوزا وإحالل مادة اخرى حملها مع اإلبقاء
على نفس املنهج ،أعىن إسقاط الرتاث اليهودى وإحالل تراث ديين آخر وليكن الرتاث االسالمي حىت تتضح جدة سبينوزا
يود تعميم حتليالته على الدايانت األخرى (ابروخ ،ط،1
وأصالته فيما يتعلق بتفسري الكتب املقدسة ،وكأن سبينوزا نفسه ّ
2005م).
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حيث قدم حنفي سبينوزا إىل العامل االسالمي من خالل ترمجته لكتابه "رسالة يف الالهوت والسياسة"،والرتمجة عند حنفي
هي أتليف غري مباشر (ابروخ ،ط2005 ،1م) .وهذا الكتاب حسب حسن حنفي موجه إىل من ينظرون إىل الكتب املقدسة
نظرة علمية (ابروخ ،رسالة يف الالهوت والسياسة ،ترمجة وتقدمي حسن حنفي ،مراجعة فؤاد زكراي ،،ط2005 ،1م) ليحفزهم على
التأسي هبذا النموذج يف النظر إىل نصوص القرآن والسنة ،كما يدعو حسن حنفي إىل التأسي ابالجتاه العقلي األوريب (ابروخ،
ط2005 ،1م) ،من خالل تطبيق املنهج اسبينوزي على الرتاث الديين االسالمي (ابروخ ،ط2005 ،1م) وهذا املنهج ال يقبل
أبنصاف احللول " فإذا كان البعض منا يف أوائل هذا القرن يروج لديكارت صاحب أنصاف احللول ،فاألجدى بنا يف النصف
الثاين من هذا القرن ،البحث عن احللول اجلذرية كما فعل اسبينوزا منذ ثالثة قرون".

Issue: 2

 -دور اسبينوزا يف رؤية حسن حنفي لعلم الكالم:

Abdallah EZ-ZAKY

 دور فيورابخ يف رؤية حسن حنفي لعلم الكالم:لودفيغ اندرايس فيورابخ فيلسوف أملاين ولد يف  28يوليو  1804يف مدينة الندسهوت بوالية ابفاراي األملانية وتويف يف
راخينربغ يف  13سبتمرب  .1872يف البداية كان تلميذاً هليغل مث أصبح من أبرز معارضيه .أدى كتابه «أفكار حول املوت واخللود»
الذي نشر يف عام  1830حتت اسم مستعار إىل فصله من اجلامعة (طرابيشي ،ط2006 .3م).
تطورت آراء فيورابخ حول املوقف من الدين من أفكار اهليغليني الشبان إىل املادية ،وقد أثر إعالنه املادية ودفاعه عنها
أتثريا عظيما على معاصريه ،وكتب اجنلز عن أثر كتاابته « كان احلماس عاما وصران مجيعا فيورابخيني دفعة واحدة » .وكان
املذهب الطبيعي يف دراسة االنسان مسة مميزة ملادية فيورابخ اليت كانت نتيجة للظروف التارخيية يف أملانيا ما قبل الثورة ،وكانت
ورده االنسان إىل وعي الذات النقطة
تعرب عن املثل العليا للدميقراطية البورجوازية الثورية .وكان نقد فهم هيغل املثايل جلوهر االنسان ّ
املبدئية يف تطور فيورابخ الفلسفي( طرابيشي ،ط2006 .3م) .وأدى نبذه هلذا الرأي بصورة حتمية إىل نبذه املثالية بوجه عام،
وكانت إحدى اخلدمات اليت أداها فيورابخ أنه أكد الرابطة بني املثالية والدين ،وانتقد بشكل حاد الطبيعة املثالية للجدل اهليغلي
(الروس ،ط1989 1م) .وقد فتح هذا الطريق إىل االستفادة من املضمون العقلي للفلسفة اهليغلية ،وساعد يف هذا الصدد على
تشكيل املاركسية .وقد كان املضمون األساسي لفلسفة فيورابخ إعالن املادية والدفاع عنها ،وهنا تبدى املذهب الطبيعي يف دراسة
االنسان يف مشكلة جوهر االنسان ومكانته يف العامل حيث يوجد يف مكان الصدارة(طرابيشي ،ط2006 .3م) .ولكن فيورابخ
مل يتابع السري على خط مادي متماسك يف هذه املسألة ،ألنه كان يعترب االنسان فردا جمردا ،ككائن بيولوجي حبت ،ويف نظرية
املعرفة طبق فيورابخ تطبيقا متماسكا التجريبية واحلسية ،وكان يعارض الالأدرية معارضة حازمة (عطية ،ط2005 ،1م) .ومل ينكر
يف الوقت نفسه أمهية الفكر يف املعرفة ،وحاول أن يتناول املوضوع يف عالقته بنشاط الذات ،وأعلن بعض االفرتاضات بشأن
الطبيعة االجتماعية للمعرفة والوعي اإلنسانيني (عطية ،ط2005 ،1م) ،ولكن فيورابخ إمجاال مل يتغلب على الطبيعة التأملية
للمادية السابقة على املاركسية وظل فيورابخ يف فهمه للتاريخ يتخذ مواقف مثالية كلية .وقد نتجت اآلراء املثالية يف الظواهر
االجتماعية عن رغبته يف تطبيق علم االنسان كعلم كلي على دراسة احلياة االجتماعية ،وكانت مثالية فيورابخ واضحة بصفة خاصة
يف دراسته للتاريخ واألخالق ،فقد كان يعترب الدين اغرتااب (استالاب) وحتققا موضوعيا للسمات االنسانية اليت كان يعزو إليها جوهرا
خارقا للطبيعة ،فاالنسان يزدوج ويتأمل جوهره يف هللا ،وهكذا يكون الدين « وعي الذات الالواعي » لدى االنسان ،ويرى
فيورابخ أن السبب يف هذا االزدواج هو شعور االنسان ابالعتماد على القوى التلقائية للطبيعة واجملتمع،ومن األموراملثرية لالهتمام
بصفة خاصة ختمينات فيورابخ حول اجلذور االجتماعية والتارحيية للدين ،ولكن فيورابخ نظرا لنزعته إىل املذهب الطبيعي يف دراسة
االنسان مل يتجاوز حدود التخمينات يف هذه املسألة ،وعجز عن أن جيد وسائل فعالة إلثبات رأيه يف الدين ،فقد كان يبحث عن
هذه الوسائل يف االستعاضة بوعي الذات الالواعي عن الالوعي ويتم هذا يف النهاية يف الرتبية( عطية ،ط2005 ،1م) .وألنه مل
يفهم العامل الواقعي الذي يعيش االنسان فيه ،فإنه كان يستنبط مبادئ االخالق من سعي االنسان الغريزي إىل السعادة ،وكان
يعتقد أن حتقيقها ممكن شرط أن حيد كل فرد بطريقة عقلية من مطالبه ،وأن حيب اآلخرين ،واألخالق اليت بناها فيورابخ جمردة
وأبدية ،وهي نفسها ابلنسبة لكل األزمنة ولكل الشعوب ،ومن أهم مؤلفاته ميكن ذكر «يف نقد الفلسفة اهليغلية» ()1839
«جوهر املسيحية » (« )1841املوضوعات اجلارية ألصالح الفلسفة» (« )1842أسس فلسفة املستقبل» (.)1843
وقد أعطى حسن حنفي لفيورابخ على غريه من اهليغليني الشبان ألنه يتميز عليهم بكونه "أوقعهم صدى ،وابلغهم أثرا،
وأكثرهم حتداي مثل اسبينوزا يف القرن السابع عشر ،وفولتري يف القرن الثامن عشر" (حنفي ،االغرتاب الديين عند فيورابخ،
 .)1979فحنفي يعترب فيورابخ اجلسر الضروري ملن أراد العبور من النهضة إىل املاركسية ،ومن الفكر إىل الواقع ،ومن املثالية إىل
الواقعية ،ومن هيغل إىل ماركس( حنفي ،االغرتاب الديين عند فيورابخ .)1979 ،ولذلك فإن "اكتشاف اهليغليني الشبان :ابور
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وفيورابخ وشرتنر يف جيلنا ،هو يف نفس الوقت اكتشاف للحلقة املفقودة يف تطوران ،وأتصيل ملا حناوله منذ فجر هنضتنا القومية من
تقدم وهنضة وازدهار"(حنفي ،االغرتاب الديين عند فيورابخ.)1979 ،
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ونظرا خلصوصية موقع فيورابخ ،فقد كان الرجوع إليه إحدى ضروراتنا التارخيية املرحلية يف نظر حنفي ،إذ ال ميكن
للماركسي التقدمي احلق ،أن يكون كذلك إال أبن يطهر نفسه من كل أدران املثالية (والدين ضمنها) عرب القناة الفيورابخية .يقول
حنفي" :كان فيورابخ حبق وعلى ما يقول ماركس" :قناة النار" كما يدل عليه اشتقاق االسم (-feuerانر-bach ،قناة)
يتطهر من خالهلا كل فيلسوف يريد االنتقال من املثالية إىل الواقعية ،ولكن لألسف انتقل البعض منا إىل املاركسية دون أن يتطهر
يف قناة النار ،إن اجملتمع النامي الناهض الذي ينتقل من القدمي إىل اجلديد ،ومن التسليم إىل التفكري ،ومن املوروث إىل النقد ،يف
حاجة إىل تنوير أكثر مما هو يف حاجة إىل تثوير ،فالتنوير شرط التثوير(حنفي ،االغرتاب الديين عند فيورابخ.)1979 ،
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والفكرة األساسية اليت جعلت فيورابخ حيتل هذا املوقع يف نظر حنفي هي حماولته إعادة الدين إىل اإلنسان ،أي التأويل
الشعوري اإلنساين للعقائد ،الذي يرى يف اإلميان ابلعقائد الدينية اغرتااب لإلنسان ،وإن اإلنسان الكامل هو الذي اسرتجع صفات
اإللوهية اليت سلبت منه وجتسدت يف اخلارج ،فاهلل هو اإلنسان الكامل ،ودين اإلحلاد هو الدين احلق الكامل الذي بشرت به اآلية
ۡ
الكرمية(حنفي ،االغرتاب الديين عند فيورابخ " :)1979 ،ٱ ۡليـ ۡوم أ َۡكم ۡلت لَ خك ۡم مدينَ خك ۡم وأَ ۡمتَ ۡمت علَ ۡي خك ۡم نم ۡعم ميت ور م
يت لَ خك خم ٱ مإل ۡس َٰلَ َم
ض
َ خ َ
َ ََ خ
ََ َ خ
ۡ
ۡ
ۡ
م
ص ٍة غَ ۡيـَر خمتَ َجانمفٗ مّمإلمثٗ فَإمن ٱّللَ غَ خفورٗ رمحيمٗ ( " ٣سورة املائدة :اآلية .)3
دينٗا فَ َم من ٱضطخر ميف َخم َم َ
وال تعين العودة إىل فيورابخ واهليجليني الشبان إلغاء للموقف املاركسي ،بل تعين بناء نوع من اليسار الديين ،كما ميثل له
حنفي بكاميليو توريس الذي أعاد تفسري املسيحية تفسريا ثوراي ،مبنهج النص املباشر ،حسب حنفي ،وقال :إن هللا هو اجملتمع،
وحتليل الواقع االجتماعي هو الالهوت الوحيد املمكن (حنفي ،قضااي معاصرة يف الفكر الغريب املعاصر ،ط1998 ،1م) ،بل
ذهب حنفي إىل التنويه برودنسون الذي اعتربه صديق العرب ومساعدهم على تفهم حاضرهم ودينهم ،والقضاء على كل
التفسريات الرجعية لالسالم (حنفي ،قضااي معاصرة يف الفكر الغريب املعاصر ،ط1998 ،1م).
 دور فينومينولوجيا هوسرل يف رؤية حسن حنفي لعلم الكالم:هوسرل فيلسوف أملاين ومؤسس الظاهرايت ،ولد يف موراواي يف تشيكوسلوفاكيا يف عام  .1859درس هوسرل الرايضيات
يف اليبزغ ( )1876وبرلني ( )1878على کارل وايسرتاس ولئوبولد کرونکر .مث ذهب إىل فيينا للدراسة حتت إشراف لئو
کونيکسبرکر يف العام  ،1881كما درس الفلسفة على فرانتس برنتانو وكارل شتومف.
أثر إدموند هوسرل على فالسفة من بينهم :ماکس شيلر ،جون بول سارتر ،ألفرد شوتز وإميانويل ليفيناس .هو أستاذ
مارتني هايدغر .ولئن كان هوسرل متأثّرا يف بداايته ابالجتاه النفساين يف الفلسفة ،فإنّه سرعان ما ّاجته حنو االهتمام ابملعاين
واملاهيات اخلالصة ،وهو ما جتلّى يف كتابه "البحوث املنطقية" ،ففيه نفى أن تكون العالقات املنطقية خاضعة للتأثريات
السيكولوجية ،أو اتبعة لعامل األشياء ،وأ ّكد يف املقابل خصوصيّتها وارتباطها بعامل املاهيات املعقولة اليت متثّل حقائق اثبتة ،وتكون
موضع اتفاق بني األفراد ،ومنطلقا ألحكام موضوعيّة صاحلة لكل زمان ومكان ،فهي ليست نتاج الشعور ،إّمنا يتجه إليها أو
مسمى القصديّة ،وهي فكرة حموريّة يف فلسفته الظاهراتيّة ،إذ مل يقصرها على
يقصدها ،وهو ما أ ّكده هوسرل ّ
وتوسع فيه حتت ّ
كل شعور أن
يعرفها ّ
"أبهنا ّ
جمال األحكام املنطقية ،بل ّ
عممها لتشمل جماالت اإلدراك والعواطف واالنفعاالت والقيم ،وهو ّ
خاصيّة ّ
يكون شعوراً بشيء" (بدوي ،ط1984 1م) ،ممّا يتيح وصفه مباشرة .ووفق املنهج الظاهرايت حسب هوسرل وجب الكشف عن
"األحوال النموذجيّة للوجود املعطى ،أو ظهور املوضوع :املوضوع كما يخدرك ،واملوضوع كما يختخيّل ،واملوضوع كما يخراد ،واملوضوع
يتأمل على طريقة ديكارت .وأسرتشد
كما خحيكم عليه" (كميل ،ط2000 ،1م) .ويوجز هوسرل منهجه الفكري بقوله" :إنّين أان ّ
مؤسسة على حنو دقيق حمكم ج ّداً أقررت إبمكانه ،من ابب احملاولة والتجريب .وبعد
بفكرة فلسفة ،مفهومة على ّأهنا علم كلّيّ ،
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كل شيء أن أمنّي ظاهرّايت إيدوسيّة (تتعلّق ابإليدوس  =Eidosالصورة)،
ابلتأمالت السابقةّ ،
أن قمت ّ
علي قبل ّ
تبني يل أ ّن ّ
وهذا هو الشكل الوحيد الذي عليه يتح ّقق ،أو ميكن أن يتح ّقق علم فلسفي ،الفلسفة األوىل .وعلى الرغم من أ ّن اهتمامي يتعلّق
هنا خصوصا ابلرّد املتعايل ،وأباني احملض وتوضيح هذا األان التجرييب ،فليس يف وسعي حتليله على حنو علمي معا إالّ ابلرجوع إىل
املبادئ الضروريّة اليقينيّة اليت تنتسب إىل األان بوصفه أان بوجه عام .وال ب ّد يل من الرجوع إىل الكلّيّات وإىل الضرورات اجلوهريّة،
اليت بفضلها ميكن إرجاع الواقعة إىل أسس عقليّة إلمكاهنا احملض ،وهو ما مينحها املعقوليّة والطابع العلمي ،وهكذا فإ ّن علم
اإلمكانيّات احملضة يسبق يف ذاته علم الوقائع ،وجيعلها ممكنة من حيث هو علم" (بدوي ،ط1984 1م).

ومن أهم مؤلفاته:

"فلسفة علم احلساب" ( ،)1891و"حبوث منطقية" ( ،)1901-1900و"الفلسفة علما دقيقا" ( ،)1911و"أفكار:
مقدمة عامة لفلسفة ظاهرية خالصة"( ،)1913و"املنطق الصوري واملتعايل" ( ،)1929و"أتمالت ديكارتية" ( ،)1932و"أزمة
العلوم األوروبيّة والظاهرّايت املتعالية" ( ،)1936و"التجربة واحلكم" (.)1939
ويشكل هوسرل مع اتويله فيورابخيا املرجعية النظرية وزاوية النظر املنهجية األساسية للتجديد العقدي خاصة ،وإعادة قراءة
الدين والرتاث والواقع عند حنفي بصفة عامة ،وهو يرى يف املنهج الفينومينولوجي الذي دعا إليه هوسرل تطورا طبيعيا للشعور
األورويب برافديه العقالين والتجرييب ،واستمرارا جمددا للمد الفيورابخي (حنفي ،دراسات إسالمية ،ط1988 ،1م).

وإمنا يتجلى ذلك العنصر املنهجي اجملدد يف خطوات املنهج الفينومينولوجي اليت وصفها هوسرل ،وهي :األوىل تعليق
احلكم ،أو وضع العامل بني قوسني ،يعين توقفا عن اإلحكام إىل إشعار آخر ،أو حتويل انتباهنا من وجود العامل اخلارجي حنو تراكيب
خربات الوعي (الشعور) .فلدى مشاهدة شيء ما ينبغي أوال تعليق احلكم على وجوده ،وبذلك حنوان انتباهنا إىل خربتنا اخلاصة
عنه ،وخصوصا إىل حمتوى تلك اخلربة ،والثانية هي إعادة بناء املوضوع يف الشعور القصدي ،حيث يظهر املوضوع يف الشعور
كقصد متبادل بني الذات واملوضوع ،والثالثة هي اإليضاح ،فهو توضيح وكشف وشرح ،يقتضي التمييز وعدم الوقوع يف اخللط
(حنفي ،قضااي معاصرة يف الفكر الغريب املعاصر ،ط1998 ،1م).
وتتجلى منفعة تلك اخلطوات يف أتسيس فينومينولوجيا الدين اليت عمل حنفي على نقل معاملها اجلوهرية إىل النسق
العقدي اإلسالمي ،وأهم هذه املعامل :نقد مبدأ التعايل ،ووصفة أبنه وهم ،والذي يكون هللا مبقتضاه غري ذي وجود مستقل عن
الشعور ،فالتعايل موقف زائف للشعور (حنفي ،قضااي معاصرة يف الفكر الغريب املعاصر ،ط1998 ،1م) .لذلك ينبغي تعليق
احلكم على هللا من حيث موضوع متعال ،ووضعه خارج الدائرة ،مث إعادة بنائه من حيث موضوع شعوري ،أي من حيث هو
موضوع حال يف الشعور مباطن فيه ،كشعور ابملطلق ،أي ما مساه شيلر ابخلالد يف االنسان (حنفي ،قضااي معاصرة يف الفكر
الغريب املعاصر ،ط1998 ،1م) .ليس هلل ذات وصفات متعالية ...بل هو جمرد" :املوضوع الشعوري املتغري الذي يتم بناؤه يف
اإلحساس الداخلي ابلزمان" (حنفي ،قضااي معاصرة يف الفكر الغريب املعاصر ،ط1998 ،1م) .إن الشعور حسب ما يرى حنفي
تبعا هلوسرل" :خالق الوجود ومعطي معناه يف آن واحد و إذا كان هللا خالقا لإلنسان على ما هو احلال يف التصوير التقليدي،
فاإلنسان هو خالق هللا وواضعه يف الشعور" (حنفي ،قضااي معاصرة يف الفكر الغريب املعاصر ،ط1998 ،1م).
ونظرا ألمهية هذه النتائج اليت بشرت هبا الفينومينولوجيا عند هوسرل ،فإن حنفي يرى أن املنهج ضرورة واقعية ،يفرضها
نفس السبب الذي فرض استعارة النموذج السبينوزي من قبل ،وهو تشبيه تطور اجملتمعات النامية مبجتمعات الغرب ،إذ يف الرتاث
األورويب املعاصر نشأت نزعات التجديد ابكتشاف الذاتية ،واكتشاف األساس الذايت للظواهر الدينية املوضوعية ،وتتعرض اآلن
كل اجملتمعات النامية هلذه العملية (حنفي" ،الرتاث والتجديد" موقفنا من الرتاث القدمي ،ط.)1992 ،4
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واملقصود ابألساس الذايت للظواهر الدينية :إن العقائد الدينية من وضع اإلنسان ،وليس هلا وجود حقيقي موضوعي ،مثل
قوله يف الشاهد السابق أبن اإلنسان هو خالق هللا وواضعه يف الشعور.

Issue: 2

 -دور الهوت التحرير يف رؤية حسن حنفي لعلم الكالم:

Volume: 4

«الهوت التحرير» هي حركة دينية يف العامل الغريب املسيحي ظهرت يف صفوف املسيحيني الكاثوليك والربوتستانت ابتداءً
صدر احلركة عن
من أوائل الستينيات ،لكن أطروحاهتا حتددت وتبلورت يف منتصف السبعينيات (سيدهم ،ط1993 ،1م) .وتَ خ
يعرب عن نفسه من خالل إقامة الشعائر الدينية
اإلميان أبن العقيدة الدينية يف جوهرها رؤية ثورية للواقع ،وترى أن اإلميان الديين ال مّ
وحسب ،وإمنا أيضاً من خالل الدفاع عن قيم العدل واملساواة االجتماعية وحقوق األقليات واملضطهدين ضد االحتكارات العاملية
وقوى الرجعية والطغيان العاملي ،أي أنه موقف ديين يؤدي إىل تَ مّبين ما يخسمى «قيم التحرير» (ومن هنا التسمية) .ودعاة الهوت
التحرير يتمردون أيضاً على املؤسسات الدينية القائمة ابعتبارها مؤسسات مت استيعاهبا يف املؤسسات احلاكمة ،سواء احمللية الرجعية
أو العاملية اإلمربايلية ،وهلذا أصبحت هذه املؤسسات من منظور دعاة الهوت التحرير امتداداً للسلطة تو مظّف الدين والشعائر
الدينية يف خدمة مؤسسات الطغيانوالظلم (املسريي ،ط1999 ،1م).
توجها من أجل العدالة» (سيدهم ،ط1993 ،1م).
التوجه اإلمياين ّ
واملبدأ األساسي لالهوت التحرير هو أن «يكون ّ
والبحث يف املسيح جيب أن ينطلق من صفته اإلنسانيّة ،ومن وضعه البشري وتضامنه مع الفقراء .ويتح ّقق مشروع التحرير على
مراحل:
ـ ـ ـ التحرير االقتصادي واالجتماعي عن طريق تغيري األوضاع االقتصادية واالجتماعية ،من أجل حتقيق مصاحل مجيع الطبقات وفق
مبدأ العدالة.
 -حصول الفقراء على احلرّايت األساسية ومشاركتهم الفعلية يف احلياة اإلجتماعية والسياسية.

األخوة اإلنسانيّة القائمة على اإلميان املشرتك هي فكرة مشرتكة بني اليوطوبيات املختلفة دينية كانت أو الئكيّة ،تلك اليت تقول
 ّابألخوة اإلنسانية ووحدة البشرية) (سيدهم ،ط1993 ،1م).
ّ

وميكن إمجال أهم األسس النظرية لالهوت اجلديد وبرانجمه السياسي فيما يلي:

 أولوية علم اإلنسان على علم الكنيسة ألن األخري يتطلّب ليتح ّقق اهلدف من ورائه ،حترير اإلنسان األمريكي الالتيين مناإلستعباد واإلستغالل ،بواسطة العلم واملعرفة اليت م ّكنت املستعمر واملستب ّد كالمها من اهليمنة.
 أولويّة اليوطويب اخليايل على الواقعي ،وذلك ألن اليوطوبيا تعين األمل والرجاء ،األمل يف إجياد عامل بديل خال من الظلمواإلستغالل جدير ابإلنسان.
املؤسسات الكنسيّة من تبعيّتها للسلطة السياسية القائمة لكي تصبح انطالقا من فه ٍم
توجه ّ
 أولويّة النقد على العقيدة ،أي تغيري ٍّ
حترر.
جديد
ّ
ومتطور لإلجنيل أداة ّ

 أولويّة اإلجتماعي على الشخصي :أي التأكيد على الطابع اجلماعي واملشرتك ،للخالص املفهوم ابملعىن الدنيوي يف مقابلتبني مدى انفتاح الالهوت اجلديد على الفكر
اخلالص
األخروي الذي يرّكز عليه الالهوت التقليدي ،إن املبادئ اليت ذكرانها ّ
ّ
وحتررية
الفلسفي السياسي احلديث ،وابلتايل ال يستغرب االلتقاء بني التوجهني .الديين والالئيكي .ومها يشرتكان يف نزعة نقديّة ّ
(سيدهم ،ط1993 ،1م).
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 دور املعتزلة يف رؤية حسن حنفي لعلم الكالم:قدم حسن حنفي يف كثري من كتاابته النظرية نقدا قواي لعلم الكالم األشعري ولألشعرية الفكرية والتارخيية ،ودافع عن
صالحية الفكر العقالين االعتزايل وقدرته على وضع البنية النظرية املالئمة للتحدايت احلضارية احلديثة ،إن االندحار احلضاري
للمسلمني منذ أزيد من سبعة قرون ،يعود إىل االنتصار الفكري والعقدي والسياسي لألشعرية امللقحة ابلتصوف أوال ،وابلطرقية
اثنيا " .لقد ساد االختيار األشعري ـحسب حنفي أكثر من عشرة قرون ،وقد تكون هذه السيادة إحدى معوقات العصر ،ألهنا
تعطي األولوية هلل يف الفعل ويف العلم ويف احلكم ويف التقييم يف حني أن وجداننا املعاصر يعاين من ضياع أخذ زمام املبادرة منه
ابسم هللا مرة ،وابسم السلطان مرة أخرى .ومن مث ،فاالختيار البديل ،االختيار االعتزايل ،الذي مل يسد لسوء احلظ إال قران أو
قرنني من الزمان ،بلغت احلضارة اإلسالمية فيها الذروة ،هذا االختيار قد يكون أكثر تعبريا عن حاجات العصر ،وأكثر تلبية
ملطالبه" (حنفي" ،الرتاث والتجديد" موقفنا من الرتاث القدمي ،ط.)1992 ،4
حني أتمل هذا املقطع ميكن تسجيل املالحظات التالية:
 إرجاع الظفر احلضاري للمسلمني إىل قوة االعتزال وتقهقرهم احلضاري إىل سيادة األشعرية، عزو أولوية اإلهلي يف النظر والعمل إىل التأويل األشعري للنصوص املرجعية لالعتقاد اإلسالمي. االعرتاف ابملفاعيل السلبية لالعتقاد اجلربي ،وعزو االرتكاس احلضاري للمسلمني إىل تصوراهتم العقدية/الكالمية أي إىلتصورهم لأللوهية.
فلتجاوز إشكاالت العصر ،يلزم إحداث إصالح عقدي عرب تفعيل استشكال جذري للرتاث الكالمي اإلسالمي املهيمن،
والتدليل على جمافاته لروح النصوص وملقتضى العصر املعريف والعلمي واألخالقي والسياسي ،فكما اعتمد اجلابري على الرشدية
واخللدونية ،وطه عبد الرمحان على الغزايل كالما وابن تيمية منطقا ،فإن حسن حنفي اختار االستناد إىل الرتاث العقلي االعتزايل،
لتغليب العقل الرتاثي االعتزايل على الالعقل الرتاثي األشعري ،وإعادة االعتبار للفعالية البشرية وللعقل اإلنساين بعد قرون من
التغييب القسري للسببية يف الطبيعيات ،ويف السياسيات واألخالقيات (حنفي ،الدين والثورة يف مصر  -1981-1952اليسار
اإلسالمي والوحدة الوطنية ،مكتبة مدبويل ،ط1982 ،1م).
"فاليسار اإلسالمي الذي يتفق مع أصول املعتزلة اخلمسة ،لذلك حياول احياء الرتاث االعتزايل بعد أن مت القضاء عليه منذ
القرن اخلامس اهلجري ،منذ هجوم الغزايل على العلوم العقلية وسيادة التصوف وازدواجه مع األشعرية حىت حركاتنا اإلصالحية
األخرية ،ووضع بدائل جديدة أمام األشعرية السائدة" (حنفي ،الدين والثورة يف مصر  -1981-1952اليسار اإلسالمي
والوحدة الوطنية ،مكتبة مدبويل ،ط1982 ،1م).
فحسن حنفي يتفق مع ابن رشد يف موقفه من الفكر األشعري ،حيث يذهب ابن رشد إىل أن التأويل األشعري لآلايت
القرآنية اإلشكالية ،خيالف مقتضى التأويل املعترب عنده ؟ وخيالف فحوى دالالت اخلطاب الشرعي كما خيالف موجبات النظر
الربهاين .حست يقول" :بل كثري من األصول اليت بنت عليها األشعرية معارفها هي [سوفسطائية] ،فإهنا جتحد كثريا من
الضرورايت :مثل ثبوت األعراض وأتثري األشياء بعضها يف بعض ،ووجود األسباب الضرورية للمسببات ،والصور اجلوهرية
والوسائط ،ولقد [بلغ] تعدي نظارهم يف هذا املعىن على املسلمني ،أن فرقة من األشعرية كفرت من ليس يعرف وجود البارئ
سبحان ابلطرق اليت وضعوها ملعرفتهم يف كتبهم ،وهو الكافرون والضالون ابحلقيقة" (رشد ،فصل املقال يف تقرير ما بني الشريعة
واحلكمة من االتصال أو وجوب النظر العقلي وحدود التأويل ،ط.)2002 ،3
إال أن ابن رشد ال يستحسن الرتاث الفكري االعتزايل رغم إقراره النسيب بوثوق التأويل االعتزايل قياسا إىل التأويل األشعري
يف كتاب (فصل اخلطاب)  ،فاملعتزلة عند ابن رشد مثل األشاعرة متكلمون جدليون ،ال يرتقي فكرهم إىل مستوى النظر الربهاين
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لقد راهن حسن حنفي على العقالنية االعتزالية ،إلخراج العقل اإلسالمي من مآزقه النظرية املستمرة منذ أن أحكم
األشاعرة قبضتهم الرمزية والفكرانية على النخب الثقافية والسياسية اإلسالمية ،فمهما كانت فداحة التقهقر احلضاري وانسياب
الالعقالنية يف مسام جسد اإلسالمي ،فإن حنفي يقاوم كل حماولة عقالنية الستشكال األصول اإلسالمية واإلابنة عن افتقارها إىل
الرؤية املستقبلية املطابقة للروح االستكشافية واملعرفية للعصر املعريف واحلضاري احلديث "،واحلقيقة أن التواكلية قيمة موروثة من
التصوف اإلسالمي الذي أزدوج مع األشعرية يف فكرة املشيئة ،أو القدرة اإلهلية املطلقة ،واليت انتزعت من الناس زمام البادرة وحرية
الفعل ،ولكنها مل تكن القيمة املوروثة الوحيدة ،فقد كانت هناك قيم أخرى مضادة هلا سواء يف الوحي ذاته أو يف الرتاث ،فقد
هاجم الوحي كل أنواع العرافة والكهانة والسحر وضرب األقداح واألزالم ،ودعا إىل التدبر والنظر وأخذ زمام املبادرة واملسؤولية
الفردية .كما توضح سورة يوسف كيف استطاع يوسف التنبؤ مبستقبل مصر وأعوام اجملاعة وتدبري الوسائل للقضاء عليها مثل ختزين
الغالل .أما األخروايت أي أمور املعاد واإلعداد للمستقبل فهي من ضمن العقائد األشعرية ،تقابلها عقائد املعتزلة مثل الغائية
واالستحقاق وقانون الصالح واألصلح والتعويض مما يدل على أن مستقبل اإلنسان ميكن حسابه والتنبؤ به ومعرفته" (حنفي،
الدين والثورة يف مصر  -1981-1952اليسار اإلسالمي والوحدة الوطنية ،مكتبة مدبويل ،ط1982 ،1م).
وإرجاع اآلفات العقدية للفكر اإلسالمي إىل التأويل األشعري أو الصويف ،غري سليم فكراي ،فالتأويل البياين األشعري
والتأويل العرفاين الصويف ،يستندان إىل استثمار املمكنات النظرية والطاقات التأويلية للنص املؤسس لالعتقاد اإلسالمي وفق املتاح
العقلي ساعتها.
ينطوي الرتكيز على اتساع اهلوة بني املسلكية التأويلية األشعرية واملسلكية التأويلية االعتزالية على تصور غري مطابق لواقع
املسلكيتني ،فالفكر االعتزايل واألشعري خصوصا يف مراحله املتأخرة يتقامسان األرضية الفكرية التوحيدية نفسها ،وال خيتلفان إال
يف كيفية ونسبة استعمال العقل والتأويل ،أي يف تدبر اإلشكالية التوحيدية ال يف حقيقة اإلشكالية التوحيدية نفسها ،وقد ذهب
عبد اجمليد الصغري إىل حد اعتبار الفوارق املوجودة بني الطرفني لغوية ابألساس ،حيث قال" :واملتأمل يف هذه املعاجلة األشعرية
ملشكلة الكالم يدرك أهنا ال خترج عن كوهنا صياغة جديدة لنفس األطروحة املعتزلية ،من حيث أن املعتزلة وهم املدافعون األوائل
عن التوحيد ،ال يشكون يف قدم العلم االالهي ،وليست املعاين املتضمنة يف القرآن إال صورة من ذلك العلم ،والكل يدرك أن الذي
كان موضع جدال بني املعتزلة وخصومهم مل يكن هو مضمون اخلطاب القرآين ،بقدر ما كان موضع أخذ ورد لفظه وعبارته ومتوقعه
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فحــسن حنف ــي يطالب ابست ــعادة الرتاث التأويلي للمع ــتزلة وتبنيي تصوره النظري واملعريف والسياسني وجعل املفعول
السياسي السليب للفكر الكالمي يف فرقة األشاعرة املهيمنة منذ حلظة أيب حامد الغزايل إىل اآلن ،حيث يقول" :أما فيما يتصل
حبرية األفعال ،وحرية املواطن يف اختيار نظم احلكم ،فإننا صران مجيع أشعرية طبقا لعقيدة الدولة السنية الرمسية أي أن التوفيق أو
اخلذالن من هللا ،وأن هللا هو الذي يتحكم ليس فقط يف أفعال اإلنسان اخلارجية ،بل يف أفعال الشعور الداخلية من إميان أو كفر،
طاعة أو معصية ،هداية أو ضالل !و أن اإلنسان ليس لديه قدرة على الفعل حىت يتهيأ له ،وال مع الفعل حىت يؤتيه ،وال بعد
الفعل حىت يكون مسئوال عنه ،ولكن هللا خيلق له ساعة الفعل قدرة ميكنه هبا أن أييت ابلفعل ،انتهازا للفرص ،واتبعا للقدرة اإلهلية
على ما هو معروف يف نظرية الكسب األشعري" (حنفي ،الدين والثورة يف مصر  -1981-1952اليسار اإلسالمي والوحدة
الوطنية ،مكتبة مدبويل ،ط1982 ،1م).

Volume: 4

"وليس عند املعتزلة برهان على وجوب هذا يف األول سبحانه ،إذ ليس عندهم وال عند املتكلمني على نفي اجلسمية عنه ،إذ نفي
اجلسمية عندهم عنه انبىن على وجوب احلدوث للجسم مبا هو جسم .وقد بينا يف صدر هذا الكتاب أنه ليس عندهم برهان على
ذلك ،وأن الذين عندهم برهان على ذلك هم العلماء (الفالسفة :طبيعيات أرسطو)" (رشد ،الكشف عن مناهج األدلة يف عقائد
امللة ،ط.)1998 ،1

Abdallah EZ-ZAKY

يف الزمان واملكان ،كما أن غرضهم األساس من إثبات خلق القرآن كان ملواجهة تيار من احلشو ذي الرؤية التجسيمية والتشييئية،
يزعم قدم القرآن بعلمه ولفظه ،وبرمسه النحوي وبسفره اجملموع بني دفيت الكتاب" (الصغري.)1989 ،
فحنفي يسعى إىل توسيع اهلوة التصورية والنظرية واملنهجية بني األشاعرة واملعتزلة  /القدرية  /اجلهمية ويراهن على االعتزال،
للخروج من الرتدي احلضاري املستشري ابلعامل اإلسالمي واالخنراط جمددا يف طريق النهضة والتقدم ،بعد أن أكد استحالة بناء
النهضة على أسس أشعرية" .فاألشعرية سادت ألف عام ،وظهر االعتزال على مدى ثالمثائة عام مث انتهى ،اإلشكال إذن هو أن
السلفية يف حياتنا ما زالت هلا األولوية على العقالنية ،واالعتزال يعين أن يكون العقل قادرا على تصور احلقائق ،هللا كمبدأ وليس
كشخص ،اإلنسان حر عاقل ،والطبيعة مستقلة هلا قوانينها الثابتة ،واإلنسان له ماض وله مستقبل ،ولكن يعيش يف حاضره بعمله
وجهده يف جمتمع ودولة خيتار نظامها ،وعليه واجب "األمر ابملعروف والنهي عن املنكر" .إذا استطعنا إجياد األشعرية إىل جانب
االعتزال حترر العقل وأرسينا قواعد النهضة وشروط التقدم" (حنفي ،الدين والثورة يف مصر–1981-1952الدين والتحرر
الثقايف ،ط1982 ،1م).
لقد راهن حسن حنفي على االعتزال وعلى إمكان عقلنة الالمعقول اإلسالمي وحاول إحياء االعتزال امليت يف الوجدان
اإلسالمي ،حيث يقول" :ما يهمين التجديد على مستوى العقيدة النظرية من أجل أتسيس أيديولوجية ثورية إسالمية قادرة على
استيعاب مجيع اإليديولوجيات الثورية املعاصرة ،ويف الوقت نفسه ارتباطها جبذور أصيلة يف العقيدة ،ويف تراث األمة ووجدان
اجلماهري ،ويف واقع الناس" (حنفي ،الدين والثورة يف مصر–1981-1952الدين والتحرر الثقايف ،ط1982 ،1م)..
املقدمات النظرية أو نظرية العقل عند حسن حنفي:
إن أتصيل حنفي لعلم أصول الدين يرده إىل الفلسفة حتقيقاً ملشروعه يف رد اإلهليات إىل اإلنسانيات ،واستكماالً لالجتاه
الذى بدأه فالسفة اإلسالم يف تطوير مباحث علم الكالم إىل مباحث الفلسفة ،ويتجلى هذا حينما ينتقد منهج علم الكالم يف
االستدالل ويدافع عن منهج الفلسفة حيث يقول " :تبدأ املقدمات التقليدية يف علم أصول الدين حبمد هللا والصالة والسالم على
رسول هللا .وهي مقدمات إميانية خالصة ،تعرب عن إميان ذايت خالص ،هو املطلوب إثباته والربهنة عليه .لكن العامل األصويل القدمي
يعلن عنه ويسلم به ،وكأن مقدماته هي نتائجه ،وأن ما بينهما إن هو إال هلو ولعب وسد فراغ ،كما يغيب األسلوب الربهاين
وعرض اإلشكال ،وبيان اهلدف" (حنفي ،من العقيدة إىل الثورة ،املقدمات النظرية ،ط1988 ،1م) مث يضيف قائال " :إن التعبري
عن مضمون اإلميان كإحدى املسلمات هو نقض للربهان ،وهدم لالستدالل ،وضياع للعلم ،خاصة لو كان هذا املضمون هو
املطلوب إثباته" (حنفي ،من العقيدة إىل الثورة ،املقدمات النظرية ،ط1988 ،1م) .وهنا يبدو أن حسن حنفي مل يستحضر
مهمة علم الكالم عند القدماء ،واملتمثلة يف الدفاع عن العقائد اإلميانية وليس الربهنة عليها واكتشافها من جديد ،فاملتكلم ال
ينطلق من فراغ كما هو احلال ابلنسبة للفيلسوف ،ويعتمد على الربهان للوصول إىل النتائج اإلميانية ،وإمنا ينطلق من عقائد
موجودة عنده يف الوحي ويسعى للدفاع عنها وإثباهتا ،مستعمال يف ذلك أساليب االستدالل كما توصل إليها العقل اإلنساين يف
زمانه.
ويعترب حنفي أن االجتاه الفلسفي يف علم أصول الدين تعرض للتوقف ،مث التقهقر مرة أخرى إىل اإلهليات بعد سيطرة
األشعرية (حنفي ،دراسات إسالمية ،ط1988 ،1م).
وابلتايل جيعل حنفي مبحث الواجب ميتافيزيقا الوجود (حنفي ،من العقيدة إىل الثورة ،املقدمات النظرية ،ط،1
1988م) ،ومبحث األعراض فينومينولوجيا الوجود (حنفي ،من العقيدة إىل الثورة ،املقدمات النظرية ،ط1988 ،1م).
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وبعد أن تتحول نظرية العلم لدى علم أصول الدين إىل نظرية يف العقل يف تطور اترخيي لعلم الكالم ،ومباحث الواجب
واألعراض ،حيث يقول حنفي " فإذا كان مسار علم الكالم التقليدي وتطوره يف التاريخ يثبت أن النظرية العقلية سواء يف نظرية
العلم أو يف نظرية الوجود تطغى على املوضوع اإلالهي ،أو أن األساس العقلي يبتلع تدرجييا املوضوع نفسه" .يتساءل بعد ذلك
حنفي قائال" :هل تكفي نظريتا العقل والوجود وحدمها إلقامة العلم ،صحيح أن العقل هو العلم ،والوجود هو املعلوم .ولكن العقل
والوجود كالمها يظهران يف الشعور والعلم واملعلوم كالمها بعدين للشعو"( .حنفي ،من العقيدة إىل الثورة،املقدمات النظرية ،ط،1
 .)1988وجييب بقوله أهنما يف حاجة إىل نظرية يف الشعور ابعتبار أن العقل هو اجلانب الفاعل للشعور ،والوجود هو اجلانب
الوجودي للشعور (حنفي ،من العقيدة إىل الثورة،املقدمات النظرية ،ط .)1988 ،1وهنا تتضح بشكل جلي منهجية هوسرل،
ذلك ألن نظرية العقل ابعتبارها اجلانب العاقل توازي فعل الوعى لدى هوسرل " "noesisونظرية الوجود ابعتبارها اجلانب
الوجودي أو وعى الشعور بوجوده توازي مضمون الوعي  .noemaلكن تعود املنهجية اهليجلية  -الفيورابخية للظهور من داخل
هذا اإلطار اهلوسريل بتحويل حنفي نظرية العلم ،من نظرية تعرب عن تصور ديين إمياين للعامل ،إىل حتليل عقلي خالص يكشف عن
البناء الشعوري للموضوع ( ،)noesisوحتويله نظرية الوجود من تنظري للوجود اإلهلي مسيطراً عليها القسمة التقليدية بني قطب
موجب وآخر سالب ،أوهلما إهلى والثاين إنساين  -طبيعي ،إىل تنظري للخربات الشعورية ابلعامل ( )noemaمنحياً اإلهليات جانباً
حيث يقول :فإذا كانت املقدمات النظرية يف علم الكالم قد أعطتنا:
 نظرية عقلية حمكمة تعرب عن أقصى ما وصل إليه العلم من تنظري عقلي ،ولكن حتكمها ثنائية عقلية متطهرة تعرب عن تصور ديينللعامل وهي املثالية العقلية اليت تعرب عن اإلميان الديين التقليدي.
 نظرية وجودية حمكمة تعرب عما وصل إليه علم الكالم من تنظري عقلي يف وصف الوجود ،لكن حتكمها نفس الثنائية املتطهرةاليت تقسم العامل إىل قطبني ،قطب موجب وآخر سالب ،وجتعل العالقة بينهما عالقة أولوية وشرف ،عالقة نقص وكمال" (حنفي،
من العقيدة إىل الثورة،املقدمات النظرية ،ط.)1988 ،1
ويقرتح حسن حنفي تعديال هلذه املقدمات على الشكل التايل:
 حتويل القسمة العقلية إىل حتليل عقلي خالص ال يتبع أسلوب القسمة بل التحليل املتشعب االجتاه الذي يكشف عن البناءالشعوري للموضوع.
 حتويل القسمة الوجودية إىل خربات شعورية ابلعامل تكشف عن ماهيته ،وتكون موضوعا للتحليل العقلي" (حنفي ،من العقيدةإىل الثورة،املقدمات النظرية ،ط.)1988 ،1
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واحلقيقة أن ما يربر التطوير القدمي لعلم الكالم إىل الفلسفة واستكمال حنفي هلذا االجتاه الذى توقف ،هو أن علم الكالم
ليس إال نظرية عقلية إنسانية حيتل فيها اإلله مكان اإلنسان ،والوعى اإلهلي مكان الوعى اإلنساين تصعيداً وأتليهاً ملوضوعات
إنسانية ،وألشكال إنسانية يف الوعى ،فما ميكن حنفي من هذا التحويل كون علم الكالم كاشفاً عن وعى ديين مغرتب (اخلري،
ط2011 ،1م).

Volume: 4

ومبحث اجلواهر أنطولوجيا الوجود ،أنه إذا يضع ميتافيزيقا وفينومينولوجيا وأنطولوجيا يف مكان الواجب واألعراض واجلواهر
(اخلري ،ط2011 ،1م) .حيث يقول ” :فإذا كان مسار علم الكالم التقليدي وتطوره يف التاريخ يثبت أن النظرية العقلية تطغى
على املوضوع اإلهلي ،أو أن األساس العقلي يبتلع تدرجيياً املوضوع نفسه ،فإننا بتطوير علم الكالم ملرحلة أخرى نصل إىل صياغة
نظرية عقلية شاملة ،تتالشى فيها املوضوعات اإلهلية حىت يصبح علم الكالم علماً عقلياً خالصاً“ (حنفي ،من العقيدة إىل الثورة،
املقدمات النظرية ،ط1988 ،1م).

Abdallah EZ-ZAKY

ويالحظ هنا تداخالً ومزجاً تذوب فيه األبعاد اهلوسرلية واهليجلية  -الفويرابخية للفينومينولوجيا .ذلك ألن علم الكالم
اجلديد بعد أن يتحول إىل نظرية يف العقل ،ونظرية يف الوجود ونظرية يف الشعور سوف حيتوي على املضمون اإلنسان التحرري
الذى هو مثرة منهجية حتليل الوعى الديين املغرتب (اخلري ،ط2011 ،1م).
أهم نتائج البحث:
اعتمد حسن حنفي على املنهج الفينومينولوجي يف نقده لعلم أصول الدين وإعادة بنائه .حيث يتضح أن املنهجية
اهليجلية-الفيورابخية هي املسيطرة يف نقده الفينومينولوجي لعلم أصول الدين ،إذ يتعامل حنفي مع هذا العلم ابعتباره "املخزون
النفسي لدى اجلماهري" .هذا املخزون النفسي هو خمزون يف الوعى اجلماهريي.
يريد حنفي القضاء على اإلزدواجية وفصام الشخصية الوطنية بني احلركة الدينية احملافظة واحلركة النقدية العلمانية ،وهذا ما
جعله يتبىن فكرة اليسار اإلسالمي ،بل يف مناسبات عدة يعترب نفسه إخوانيا وكذلك انصراي اشرتاكيا .وهذه الرغبة هي اليت حتكم
اختياره وممارسته للمنهج الفينومينولوجي ،إذ أنه يستعيد اإلطار اهلوسريل للفينومينولوجيا واملضمون اهليجلي  -الفويرابخي هلا.
فاإلطار اهلوسريل هو الذى ميكنه من التعامل مع علوم الدين ابعتبارها كاشفة عن ثالثة أمناط من الوعي :الوعي التارخيي والوعي
النظري والوعي العملي ،وبذلك حيفظ للرتاث أصالته لتجدره يف الوعي اإلنساين ،واملضمون اهليجلي  -الفويرابخي هو الذى يتيح
له إعادة ملء أمناط الوعى هذه بدالالت ثورية حتررية ،وفينومينولوجيا هوسرل وحدها ال تليب حاجة حنفي يف عملية نقل الداللة
 Transpositionاليت ميارسها على علوم الدين من الالهويت إىل اإلنساين ،ولذلك كان عليه االستعانة مبنهجية هيجلية -
فويرابخية يف نقد الوعى الديين مستخدماً مقوالت الوعى الشقي واالغرتاب الديين.
ويرى حسن حنفي أن املضمون الالهويت لعلم أصول الدين لدى القدماء ينتهى إىل السلبية ابكتشاف الذات لعجزها عن
معرفة الكائن املطلق ،وكذلك إىل حتوهلا من االستسالم للسلطان اإلهلي إىل االستسالم للسلطان الدنيوي ،وبعد التوجه إىل هللا جيد
العامل األصويل نفسه يتوجه إىل السلطان.
أهم توصيات الباحث:
 هناك حاجة ماسة لتجديد علم الكالم حىت يواكب متغريات العصر البد من االنفتاح واالستفادة من مناهج البحث احلديثة البد من دراسة جتارب املفكرين املهتمني وجتميعها لتحقيق الرتاكم املعريف حماولة استخراج رؤية يف جتديد علم الكالم اعتمادا على نصوص الوحي واستفادة من املناهج العلمية اليت وصل إليها العلماحلديث ،بعد تنقيتها من حتيزاهتا املعرفية .وذلك ملا ميكن أن يلعبه هذا العلم يف تطوير رؤية املسلم يف هذا العصر هلل والكون
واآلخر.
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