
  
  
  
  
  

نقدي بر تحليل حسن حنفي از «جريانها و   
  بحرانهاي معاصر مصر و دنياي اسالم»

نصراهللا آقاجاني  
  

مقدمه  
دنياي اسالم بهويژه در سدة اخير با چالشها و بحرانهايي مواجه بوده است که از دو عامل 
استبداد داخلي و استعمار خـارجي نشـأت گرفتـه اسـت. در تحليـل و تبيـين ايـن چـالشهـا
رويکردهاي متفاوتي وجود دارد که به طور کلي به دو دستة اسـالمگرايـان و سـکوالرها قابـل

تقسيم است. حسن حنفي1 يکي از شخصيتهاي معاصر مصري است که در اين باره به تحليل 
پرداخته و بررسي ديدگاه او به بازشناسي رويکردهاي موجود و ميزان تعامـل يـا تقابـل آنهـا

کمک خواهد کرد. او شهرت خود را از تأسيس جريان چپ اسالمی در مصر و نيز تحقيقات و 
تأليفات متعددي به دست آورد که در حوزة گستردة «اسالم و تجدد» و يا به تعبير او «التجديـد

2.و التراث» انجام داده و ساليانی از عمر خود را در اين پروژه سپری کرده است
حنفي آثار خود را در سه حوزه تأليف نمود: حوزة بازسازی يا تجـدد در ميـراث اسـالمی؛ 
حوزة غربشناسی و حوزة بازشناسی مسائل مربوط بـه واقعيـت معاصـر مسـلمين.    در حـوزة 
بازشناسي وضعيت معاصر مسلمين موضوعات مختلفي از قبيل بازشناسي جريـانهـاي معاصـر

مصر و دنياي عرب، بحرانهاي دنياي اسالم، مسأله جهانيشدن و مسائلي از اين دست را مورد 
توجه قرار داد. مباني انديشه و تحليلهاي او عموماً از انديشههاي پديدارشناختي، ماترياليسـم،
اومانيسم و سکوالر نشأت ميگيرد.3 در ايـن مقالـه تـالش خواهـد شـد تـا تحليـلهـاي او از
جريانهاي سياسي اجتماعي معاصر مصر و نقاط اشتراک و افتراق آنها، رويکرد چپ اسـالمي

و انقالب اسالمي ايران مورد نقد و بررسي قرار گيرد.  
حنفي انديشة معاصر مصر را به طور کلي به سه جريان اصلي تقسيم ميکنـد کـه هـر يـک
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شامل افراد و نسلهاي مختلفي ميشود: جريان اصالح ديني، جريان ليبرالـي و جريـان علمـي
سکوالر. صرف نظر از تداخلي که اين جريانها يا شاخههاي فرعـي آن دارنـد و حنفـي بـه آن
اعتراف دارد، اما از نظر او سه مسألة اصلي در مقابل ايشان وجود داشته و موضعگيري خاصـي

را پديد آورده است: ميراث گذشته ما، ميراث معاصر غرب و واقعيت معاصر ما.4  
او موضعگيري سه جريان را در برابر مسائل فوق چنين ارزيابي ميکند: نسـبت بـه ميـراث
گذشتة ما، رويکرد سلفي از آن دفاع ميکند، جريان ليبرالي دست بـه گـزينش عناصـر مفيـد و
ـ سـکوالر بـه آن حملـهور مـيشـود، امـا جريـان طرد عناصر مضرّ آن ميزند، رويکرد علمي
اصالحي به بازسازي و اصالح آن براي رسيدن به پيشرفت ميپردازد. نسبت به ميراث معاصـر
ـ سکوالر به دفاع از آن هـمچـون منبعـي بـراي پيشـرفت و مـدرنشـدن غربي، جريان علمي
ميپردازد، رويکرد سلفي از آن روي برميتابد ولي جريان ليبرالي دسـت بـه گـزينش مـيزنـد
نسـبت بـه همانطوري که جريان اصالحي عناصر مفيد آن را از مضـر جـدا مـيسـازد. و امـا
واقعيت معاصر ما، هر يک از سه جريان فوق چارچوبي نظـري بـراي پاسـخگويي بـه مسـائل
«واقعيت معاصر عرب» هستند و هر يک از ميراث قديم ما و ميراث غرب، تنها ابـزاري نظـري

براي فهم و تبيين عناصر مقوم اين موضوع و تطورات آن است. به نظر او همة اين جريانها در 
مختلفـي را  شناسايي مسائل و آسيبها مشترکاند هر چند در ارائـة راه حـلهـا، رويکردهـاي
اتخاذ ميکنند. همة آنها بر استعمار، آزادي سرزمين، مسـألة سـلطه و زور، آزادي شـهروندان،

حقوق انسان، مشکل فقر، عدالت اجتماعي، دفاع از هويـت و... تأکيـد دارنـد. بنـابراين، نقطـة 
وحدت رويکردهاي فوق تأکيد بر واقعيت عربي موجود است و اختالفشان در چارچوبهـاي

5.نظري آنها خواهد بود
از نظر حنفي عليرغم اختالفي که بين رويکردهاي مذکور وجود دارد، امّا هدف آنها يـک
چيز است؛ يعني «الگو بودن غرب براي تجدد». در رويکـرد اصـالح دينـي، حرکـت اصـالحي
غرب معاصر الگو است و در رويکرد ليبرالي، انديشة ليبرالي غرب متجدد کانون توجه اسـت و 
ـ سکوالر، غرب علمي الگويي براي پيروي ميباشد. ايـن سـه جريـان از نيز در رويکرد علمي
نظر وي امروزه به دو رويکرد متخاصم تبديل شدهاند: يکي جريـان سـلفي کـه الگـوي غربـي
تجدد را طرد ميکند و ديگري رويکرد سکوالر است که همة جريانهاي ليبرالي، مارکسيسـتي،
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ناسيوناليستي و سوسياليستي را دربرميگيرد.6  حنفي خود را جزو کساني ميداند کـه هـر سـه
را واجـد هـر سـه رويکـرد جريان را جمع کرده است و جريان موسوم به چپ اسالمي خـود
اصالحي، ليبرالي و علمي معرفي ميکند.7  نقد و بررسي اظهارات او را به بعد از ارزيـابي او از

جريانهاي فوق موکول ميکنيم.  
 

1. جريان ليبرالي 
حنفي نقطة آغاز اين جريان را باز شدن درهاي دنياي اسالم (مصر) به روي غرب و ترجمة 
علوم طبيعي و انساني غرب دانسته که در پيشاپيش آن شـيخ حسـن عطـار (1766 - 1835) و 
سپس شاگرد او طهطاوي (1801 - 1873) قرار دارد. رفاعه طهطاوي پيشواي اين جريان بود و 
سه نسل بعد از او عبارتند از احمد لطفي السيد، قاسم امين، علي عبدالرازق، طه حسين و عقاد؛ 
اما بحران مربوط به نسل پنجم اين جريان ميباشد؛ يعني بعد از انقالب 1952 و تبديل جريـان

ليبرالي به حزب وفد نزد خالد محمد خالد. نقطة آغاز اين جريان، دولـت اسـت؛ يعنـي معتقـد 
است تا دولت جديد و مدرن در همة ابعـاد اقتصـادي، سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي، نظـامي،

حنفـي  بـه نظـر قانوني و آموزشي پديد نيايد، هيچيک از مشکالت جامعه تغيير نخواهد کـرد . 
اسـت، رويکـردي کـه تـالش بـوده انديشة سياسي ليبرالي در مصر بين دو رويکرد در نوسـان
ميکند انديشههاي سياسي ليبرالي مثل آزادي، عـدالت و مسـاوات را از مـتن ميـراث اسـالمي

استخراج نمايد و بين آنها همانندي برقرار سازد، صاحبان اين رويکرد افرادي چون طهطاوي، 
و  السـيرة هـامش علـي الوحي)، طه حسين (در منزل في علي مبارک، محمد حسين هيکل (در
العبقريات) هستند. اما رويکـرد الکبري) و عقّاد (در الفتنة ديگر تأليفات او در تاريخ اسالم مثل

دوم، انديشة سياسي ليبرالي را تنها با گرايش سکوالر محض مطرح ميکند، افرادي مثـل احمـد 
لطفي السيد، عبداهللا نديم که وطن را نقطة مشترک و محل اتحاد شهروندان ميدانستند نه ديـن،
که فرهنگ مصر را شبيه فرهنگ غرب اعـالم مصر في الثقافة مستقبل و نيز طه حسين در کتاب
الجديدة، علي عبدالرازق  المرأة و المرأة تحرير کرد نه فرهنگ شرق، و نيز قاسم امين در دو اثر
هنـا من که به جدايي دين از دولت فراخواند، خالد محمد خالد در الحکم اصول و االسالم در
که دعوت به تفکيک دين و سياست نمود و نيز ديگر شخصيتهاي اين رويکـرد عبارتنـد نبدأ
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از: لويس عوض، حسين فوزي و غالي شـکري کـه سکواليسـم را در شـکل غربـي آن دنبـال
کردهاند. اما سرانجام، اين رويکرد در تقابل شديد با جريان سلفي معاصر قرار گرفـت و مـورد

تکفير واقع شد.8  


2. جريان علمي ـ سکوالر 
پيشتاز اين جريان، شبلي شميل و سه نسل بعد از او، سالمه موسي، نيقوال حـداد، يعقـوب
صروف، اسماعيل مظهر و زکي نجيب محمود اول هستند. حنفي بحران اين جريان را در نسـل
پنجم آن يعني زکي نجيب محمود دوم (دوگانگي علم و ايمان) ميداند. نقطة آغاز اين جريـان

در حل مشکالت جامعه و فايقآمدن بر عقبماندگي، دو چيز است، يکي رويکرد علمي داشتن 
9.به طبيعت و دوم رويکرد سکوالر به جامعه و سلب قدرت ديني از جامعه

 فرح آنطون، شبلي شميل، نقوال حداد و سالمه موسي از شخصيتهاي مؤثر آن بودهاند که 
نظرية تطور طبيعي داروين را به نظريهاي فلسفي و عام تبديل نمودند. تأکيد بر علـمگرايـي بـه
معناي متداول غربي و جدايي دين از سياست از اهداف اساسي آنها بود، ولـي ايـن رويکـرد،

انديشة تعداد اندکي از روشنفکران بود که نتوانستند در فرهنگ اسالمي غالب نفوذ کنند. به نظر 
حنفي نسل کنوني جريان فوق از انديشههاي پيشگامان خود عقبنشيني کردند تـا بـا فرهنـگ
غالب سازگارتر باشند؟ اين نسل شامل زکي نجيب محمود، مصطفي محمود، اسماعيل مظهر و 
«پوزيتيويسـم منطقـي» و «فلسـفة علمـي»،  فؤاد زکرياست. زکي نجيب محمود با پـرداختن بـه
از  تالش کرد جوهر ميراث و عصريت را به هم نزديک کنـد تـا بـين انسـان عربـي برخـوردار
تجديـد ميراث و بهرهمندي از علوم و فرهنگ عصر توازن ايجاد نمايد، اين رويکرد در آثـار او
فـي و اسـالميـة رؤيـة التـراث، مـن قيم الفکري، تراثنا في الالمعقول، و المعقول العربي، الفکر
قابل مشاهده است. مصطفي محمود تالش کرد تا بين علم و دين جمـع العربية الثقافة تحديث
کند؛ يعني علم را از غرب بگيرد اما تفسيري ديني و ايماني از آن ارايه دهد تا هماهنگي علم و 
دين آشکار شود. حنفي اين رويکرد را عقبنشيني از رويکرد پيشگامان اين جريان ميداند، اما 
در هر صورت رويکرد «نقل از غرب» و نه نقد آن، در آن وجود دارد. فؤاد زکريا به تقليد کامل 
ـ  از غرب و نفي مطلق ميراث گذشـته روي آورد. نقـدي کـه حنفـي متوجـه رويکـرد علمـي
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سکوالر ميداند اين است که آنها به جاي آنکه به تصويري علمي از جهان دست يابند که در 
آن بر استقالل عقل و طبيعت تأکيد شود و از درون فرهنگ خود بخوشد، به ترجمه و نقل علم 
از غرب پرداختند. علم غربي دستاورد تحوالت طبيعي چند قرن آن است ولي ما خواهان فکـر

علمي قرن نوزدهمي و تکنولوژي قرن بيستمي هستيم در حالي که در مراحل اصالح ديني قرن 
پانزدهم و رنسانس قرن شانزدهم به سر ميبريم!!  

 
3. جريان بيداري اسالمي 

بيداري اسالمي عنوان عامي است که بيانگر بازگشت به اسالم در عرصة جامعه، فرهنـگ و
سياست است. افراد و جريانهاي منادي اسالم با مراتب مختلفي مشمول اين عنوان هستند هـر

چند حنفي از اين رويکرد، با نام اصالح ديني، بنيادگرايي، حرکت اسالمي، اسـالم سياسـي و...   
ياد ميکند. به اعتقاد حنفي نقطة آغاز اين جريـان بـه محمـد بـن عبـدالوهاب در قـرن دوازده
هجري بازميگردد که تحت تأثير ابنحنبل، ابنتيميّه و ابنقيمّ قرار داشت. حرکتـي کـه مـدعي
بازگشت به خلوص نخستين اسالم و منکر تأويل قرآن و اجتهاد بود. اين جريان به کشـورهاي

مختلف عربي و آفريقايي گسترش يافت تا اينکه نوبت به سيد جمالالـدين اسـدآبادي رسـيد. 
وي پيشگام جريان اصالح ديني بود و سه نسل بعد از او عبارتند از عبدdه، رشيدرضـا و حسـن
حنفـي بحـران ايـن البناء و اينک نسل پنجم، گروهها و جماعتهاي اسالمي است که بـه نظـر
جريان، در جماعتهاي اسالمي معاصر پديد آمد.10 سيد جمـال بازگشـت بـه اصـول، نقـادي
سنت، پذيرش و به کارگيري اجتهاد، برخورد مثبت با دستاوردهاي دنياي غـرب و حرکـت بـه

11.سوي يک تجدد شرقي را دنبال ميکرد
در تحليل حنفي جنبش اصالحي که توسط سيد جمال آغاز شده بود، جنبشـي عقـلگـرا و
خواهان بهرهگيري از شيوههاي جديد پيشرفت، علم و صنعت و نظام سياسي مبتني بر آزادي و 
دموکراسي بود. مبارزه با استعمار خارجي و استبداد داخلي و ايدة جامعة اسالمي و نيز وحدت 
توسـط شـاگرد اسالمي از اهداف او محسوب ميشد. بعد از سيد جمال، ايـن جنـبش فراگيـر

برجستهاش محمد عبده، به نصف تقليل يافت؛ زيرا عبده از ايدة انقالب سياسي دست کشيد و 
از آن مأيوس بوده به ايجاد اصالحات آموزشي و تربيتي طي چند نسل فکر ميکرد. او از ايـدة 
وحدت امت اسالم به وطنگرايي محدود در مرزهاي سياسـي روي آورد. در مسـألة عـدل بـه
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معتزله نزديک شد و در موضوع توحيد از آنان جدا گشت و اشعريمسلک گشت؛ لذا نيمـي از
وقتـي نوبـت بـه رشيدرضـا رسـيد، عبده روشنانديش و نيمي ديگر محافظهکار و سلفي بـود.
جنبش اصالحي بار ديگر به نصف تقليل و به سلفيگري آشکار تبديل شد. رشيدرضـا بعـد از
گشـت و بـه دامـن محمـد بـن عمري اصالحگري و نوانديشي، از سيد جمـال و عبـده جـدا
عبدالوهاب پناه برد که او را به ابنقيمّ و ابنتيميه و احمد بن حنبل ميرساند. عروةالـوثقي کـه

همزمان در دو جبهة مبارزه با استعمار و مسأله عقبماندگي ميجنگيـد، توسـط رشيدرضـا بـه
تبديل شد که مجلهاي فرهنگي، عمومي، سياستگريز و در حوزة علمي و معرفتـي بـود. المنار
در اين شرايط، حسن البناء در سال 1935 ظهور کرد. او سلفيگري را با حماسه و نگاه فراگيـر
و استعمارستيز سيد جمال به هم آميخت و تالش کرد نقص سيد جمال را در بسيج تـودههـاي
مسلمان جبران نمايد. لذا بزرگترين جنبش اسالمي به نام «اخوانالمسلمين» را پديد آورد کـه از

12 .درون آن گروههاي اسالمي معاصر ظهور کرد
عليرغم تالش حسن البناء در احياي روش و برنامة سيد جمال و ايجاد حزبـي اسـالمي و
انقالبي، اما به دليل سرکوبي آنها توسط جمال عبدالناصر در سال1945، ايـن جريـان بـه مـرز
نابودي نزديک شد و آن را تبديل به جريان اسالمي سلفي کرد. با دسـتگيري اعضـاي اخـوان،

جريان اسالمي جديدي به وجود آمد که «معالم في الطريق» سيد قطب نماد آن بود، جرياني که 
جامعه را در تقابل بين اسالم و جاهليت، ايمان و کفر، خدا و طاغوت ميديـد و چـارهاي جـز
جنگ با جاهليت، کفر و طاغوت نداشت؛ لذا «جماعت تکفير و هجـرت» شـکري مصـطفي و

«جماعت جهاد» محمد عبدالسالم فرج پديد آمد که فتواي به تکفير جامعه و حکـام امـروز آن 
13.داد

بنابراين حنفي معتقد است که جريان اصالح ديني به نتيجهاي خالف آنچه آغاز کرده بود، 
رسيد؛ زيرا نقطة آغاز اين جريان دفاع از مسـائل و موضـوعات انسـاني و اجتمـاعي در مقابـل
استعمار و استبداد بود، در حالي که نتيجة اين جريان دوبـاره بـه محوريـت الهيـات، حکومـت 
خدا، اجراي شريعت و حدود الهي برگشت. جريان اصـالحي بـا رويکـرد عقالنـي و اعتـدالي

همراه با گفتگو با ديگر جريانهاي فکري و اجتماعي شروع به کار کرد، ولي اکنون به تعصب، 
خشونت، عدم اعتدال تبديل شده بود.14 
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با اين وصف، حنفي ميگويد اصولگرايي اسالمي در مصر تأثير خودش را گذاشته و امروز 
مردم مصر براي نجات کشور به آن دل بستهاند؛ زيـرا تمـام ايـدئولوژيهـا از قبيـل ليبراليسـم،

سوسياليســم، ناسيوناليســم و... رنــگ باختــه اســت و مــردم تنهــا بــه ارزش عقايــد اســالمي و 
بهخصوص مشروعيت اسالمي حکومت ميانديشند، لذا نقش باورهاي ديني مردم اهميت خود 
را آشکار ساخته و آگاهي اسالمي مردم و تمسک آنها به اسالم روز به روز در حـال افـزايش
«بنيـادگرايي است. همچنين حنفـي، آينـدة مصـر را از آن بيـداري اسـالمي و يـا بـه تعبيـر او
اسالمي»15 ميداند که هيچ ايدئولوژي ديگري نميتواند بديل آن باشد،16 لذا به حکومت مصـر
توصيه ميکند که با جنبش اسالمي معاصـر در جهـت مقابلـه بـا خطـرات خـارجي، مصـالحه
تاريخي نمايد؛ زيرا اين جنبش در تاريخ پيکارهاي معاصر عرب، در جنـوب لبنـان و فلسـطين

درخشيده است و شرّ مطلق نيست! 17  
  

نقد و بررسي  
مسـائل و  در شناسـايي 1. حنفي هر سه جريان اصالح ديني، ليبرالـي و علمـي سـکوالر را
آسيبهاي موجود در دنياي اسالم داراي اشتراک و وحدت نظر ميداند و اختالف آنها را تنها 
همـة واقعيـت در ناحية اراية راهحلهاي مختلف معرفي ميکند در حالي که ارزيـابي فـوق بـا
همخواني ندارد. هر چند جريان ليبرال و علمي سکوالر در نوع مسائل و چارچوبهاي نظـري
قرابت داشتهاند، ولي جريان اصالحي و بيداري اسالمي نه تنها در چـارچوب نظـري، بلکـه در
بازشناسي مسائل و آسيبها از آنها فاصله ميگيرد؛ زيرا مسائلي چون استعمار، آزادي، عدالت 
اجتماعي، هويت و حقوق انسان و بازگشت به دين مورد توجه همة جريانها نبوده و يا قرائت 
خاصي از اصل مسأله و نيز راهکارهاي آن داشتهاند. به عنوان مثال قاسم امين (1865 ــ 1908) 
از شاگردان عبده که با رويکرد ليبرالي تنها راه نجات از عقبماندگي را پيروي از تمدن غـرب
و تعليم وتربيت آنها بيان ميدارد،18 مهمترين مسألة او آزادي زنان بود. او با اسـتفاده از آيـات
قرآن و احاديث نبوي بر آزادي بيحجابي زنان استدالل نموده و حجاب را نـه از اسـالم بلکـه
امري بيروني و نوعي بدعت در اسالم تلقي کرد19 در حالي که در رويکرد اصـالحي و جريـان
بيداري اسالمي نه تنها حجاب از مسائل قابل تجديد نظر نبود، بلکه از ضـرورتهـا محسـوب
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ميشد. نمونة ديگر علي عبدالرازق (1888 - 1966) است که به دفاع از جدايي دين و سياست 
مباني حکومت اسالمي در فقه اهـل سـنت الحکم اصول و االسالم پرداخت. او با نوشتن کتاب
را به نقد کشيد و اعالم داشت که اسالم رسالت است نه حکومت، دين اسـت و نـه دولـت، و 
کـه جريـان اينکه دليلي بر خالفت و حکومت شرعي وجـود نـدارد.20 ايـن در حـالي اسـت
جريـانهـاي بنـابراين، اصالحي سيدجمال در مصر، بر سياسيبودن اسالم تأکيد داشـته اسـت.

مورد نظر حنفي همانگونه که چارچوب نظري يکساني نداشتند، در بازشناسي مسائل هم کامالً 
مشترک فکر نميکردند. اين حقيقت به خصوص وقتي که در جريان بيداري اسالمي نوبـت بـه

حسن البناء ميرسد، وجوه تمايز خود را بهتر نمايان ميسازد.   
همچنين در الگو گرفتن از غرب هم سه جريان مثل هم نبودند. به عنوان مثال طهطاوي بـه
و نظـامهـاي عنوان پيشرو انديشة ليبرالي در مصر، نگاهي مملوّ از خوشبيني به علـوم و فنـون
سياسي و اجتماعي غرب داشت و غرب را الگويي براي رشد و ترقي جوامع اسـالمي معرفـي
فرهنـگ و ميکرد. 21 در نگاه او بعدd استعماري و بهخصوص پيامـدهاي فرهنگـي و اجتمـاعي
تمدن غرب براي جوامع اسالمي از جايگاه خاصي برخوردار نيست. شخصيتهاي ليبرال بعـد

ـ 1973)  طـه حسـين (1889 از او به مراتب دلدادگي بيشتري نسبت به غـرب نشـان دادهانـد.
همچنين اعالم داشت که مسير ما براي اصالح سياسي، تربيتي و آموزشي جـز راه رفتـة غـرب

نيست. بايد تن به اين راه و خيـر و شـرش، زشـت و زيبـايش و پسـند و ناپسـندش داد. 22 از 
سويي ديگر، سيد جمال پيشرو بيداري اسالمي در مصر، نسبت به علوم و آثاري کـه از تجـدد
برخاسته است و روش بهرهگيري از آنان، به طور کامل نظر مثبت و مساعدي نداشت، بلکـه از
سوء استفاده از اين علوم و پيامدهاي آن بيمناک بود: «والعلوم الجديدة لسوء استعمالها رأينا مـا

رأينا من آثارها»23 (و علوم جديد به دليل کاربرد سويي که داشتهاند ديديم که چه پيامدهايي را 
به بار آوردند).  

تلقـياي وجـود به نظر ميرسد که در مصر از سيدجمال تا عبده، نسبت بـه غـرب چنـين
داشت که با حذف جنبة استعماري آن، و حذف ضديت با اسالم و ارزشهاي ديني، اين تمدن، 
تمدني پيشرفته و قابل الگوبرداري است. لذا عبده ميگويد: «و اردنـا لبالدنـا اصـالحاً و تقـدماً
کتقدم االوروبيين في طريق الحرية»24 (و ما خواستار اصـالح و پيشـرفتي بـراي جوامـع خـود
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هستيم که غرب در راه آزادي بهدست آورد). چنين رويکردي هر چند در نقد و ارزيابي تمـدن
جريـان بيـداري بيشـتر هـر چـه غربي ورود کافي و بايستهاي نداشته است، ولي بـا پيشـرفت
اسالمي ، نگـرش و نقـادي آن از غـرب عميـقتـر شـد. ديـدگاههـاي حسـن البنـاء، مؤسـس

اخوانالمسلمين در اين باره نقطة عطفي در غربشناسي بود. از نظر او غرب پيشرفته در علم و 
تکنولوژي، عليرغم تهية اسباب ثروت و ترقي مردم و افزايش قدرت دولتها، نتوانسته اسـت

امنيت و آرامش شهروندان خود را فراهم سازد. ماديگرايي، تمدن غرب را به انحطاط فروبرده 
است و در دوران معاصر، غرب با چنين رويکردي به سوي ما آمده است. بنّاء يکي از خطرات 
اين تمدن را براي جهان اسالم، سکوالريسم ميداند. او تالش کرد خواص جامعة اسالمي را از 
اين فريب که غربيها درست کردهاند، بر حذر بدارد که جدايي دين از سياست و جامعه عامـل
اصلي پيشرفت غرب بوده است؛ زيرا دين و کليسايي که غربيها از آن جـدا شـدهانـد غيـر از

اسالم و رجال دين است. 25  
ـ سکوالر اين است که ما بدون گذار از آنچه غربيان در قرن  2. نقد حنفی بر جريان علمی
15 و 16 در جريان اصالح دينی از آن گذر کردهاند، نمیتوانيم به مرحلة علمی قرن نوزدهم و 
تکنولوژی قرن بيستم آنها نزديک شويم. اين نقد او نقدي روشی نسبت بـه رويکـرد علمـي ـ 
هماننـد جريـان سکوالر است نه نقد ماهوی يا مبنايی؛ يعنی حنفی گذار از مراحـل مدرنيتـه را
علمي ـ سکوالر اجتنابناپذير دانسته، ولي نقطة آغاز اين راه را تفسير مجدد اسـالم و ميـراث
اسالمی معرفی میکند. او در آثار مختلف خود به دنبال تحقق ايـن هـدف، تفاسـير عجيبـي از
اصول اعتقادات اسالمي داده است و در واقع تالش دارد پديدة تجدد و مدرنيتهسـازی جوامـع
اسالمی را تسهيل نمايد.26 خطر چنين رويکردي بـرای جوامـع اسـالمی اگـر بيشـتر از جريـان

.علمی ـ سکوالر نباشد، کمتر از آن نيست
3. برخالف برخی از تحليلگران و از جمله حنفـی، نقطـة آغـاز جريـان بيـداری اسـالمی،
محمد بن عبدالوهاب نيست؛ زيرا ويژگیها و دغدغههای جريان بيداری اسالمی قابل انطباق بر 
ة وهابيت نمیباشد. هر جريان مدعي اصالح و بازگشت بـه خلـوص دينـي را جريان متحجرانّ

نميتوان جريان اصالحي ناميد و ابنعبدالوهاب با ادعاي گزاف خود بسياري از حقايق ديني از 
قبيل توحيد، تبرک، شفاعت و... را با تفسيري نادرست از اسالم حذف کرد. همچنين حنفـی از 
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گـروههـای نقطة آغاز و انجام جريان بيداری اسالمی، تحليل واقعبينانهای را ارايـه نـداد؛ زيـرا
جهادی اخوانالمسلمين در شـرايط سياسـی سـختی پديـد آمـده بودنـد کـه از سـوي جمـال
عبدالناصر و حاکمان بعدی فراهم شده بود و به دنبال آن پيامدهای فرهنگی و سياسی حضـور
نماد جريـان اسـالم الطريق فی معالم دنيای غرب در مصر و کشورهای عربی اتفاق افتاد. کتاب
جريـان سياسی در مقابل حکومتهای الئيک و سکوالر بوده و بخش قابل تـوجهی از اهـداف
بيداری اسالمی از زمان سيدجمال را تعقيب مـیکـرد. بـهويـژه تأکيـد بـر اجـرای شـريعت و 
محوريت الهيات و آموزههای اسالمی از بنيادیترين محور جريان بيداری اسـالمی از نخسـتين
کـه مراحل آغازين آن و در حرکتهای اسالمی معاصر است. لذا بر خالف اين ادعـاي حنفـي
«نقطة آغاز اين جريان، دفاع از مسائل و موضوعات انسـاني و اجتمـاعي در مقابـل اسـتعمار و

استبداد بود در حالي که نتيجة اين جريان دوباره به محوريت الهيات، حکومـت خـدا، اجـراي 
شريعت و حدود الهي برگشت»، بايد گفت که نهايت جريان فوق به نقطهای خالف بـدايت آن 
منتهی نشده است. البته گروههای افراطی وهابی و تکفيری که هدفی جز واپسگرايی و جمـود
جريـان و تحجر ندارند خارج از اين چارچوب و ابزاری در دست اسـتعمار بـودهانـد. امـروزه
طالبان در افغانستان و پاکستان و جريـان وهابيـت در ديگـر کشـورهای اسـالمی گويـای ايـن

حقيقت است.  


 اشتراک و افتراق جريانهاي اسالمگرا و سکوالر 
حنفي در تحليلي تالش ميکند نقاط چالش و تفاهم دو جريان اسالمگرا و سکوالر را نشان 
دهد تا به تعبير او وحدت ملي در جامعة مصر يا ديگر جوامع اسـالمي بـازگردد. او هـر چنـد

چالش دو جريان فوق را در دو چيز ميداند، يکي منابع معرفتي (ميراث اسالمي، ميراث غربي) 
و ديگري به چنگ آوردن قدرت و حکومت، اما چالش حقيقي را در اين ميبيند که هر يک از 
دو جريان داراي دو جهت ايجابي و سلبي هستند؛ از نظر او تقابلها به جنبة سلبي آنها مربوط 
را عبـارت مـيدانـد از اصـالت در مقابـل ميشود. او ابعاد ايجابي جريان اسـالمگـرا و سـلفي
غربگرايي، اولويت «من» بر «ديگري»، دفاع از خويشتن در برابر تهديدهاي اسـتعمار، ارتبـاط
اسـت از: اصـرار با ميراث در مقابل گسست از آن، اما ابعاد منفي و سلبي آن به نظر او عبـارت
بعـد بر ميراث ديني و علوم ديني گذشته در حالي که مقتضاي واقعيت ما علوم دنيـايي اسـت،
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در حـالي کـه واقعيـت مـا مقتضـي اسـت سلبي ديگر پايبندي بـه عقايـد و شـعارهاي دينـي
ايدئولوژيها و مکاتب سياسي، اقدامات ملي و برنامههـايي بـراي توسـعه اجتمـاعي اسـت. از

از  نمـودن سويي ديگر، جهات مثبت جريان سکوالر را در اموري مثل تأکيـد بـر علـم و آغـاز
بنـاي نظـام سياسـي بـر قـرارداد طبيعت، حس و تجربه، اهتمام به حقوق انسـان در آزاديهـا،
معرفـي اجتماعي نه حکومت الهي، تأکيد بر حقوق شهروندي، نگاه تام بـه آينـده نـه گذشـته،
ميکند و اين را تجربة خوبي براي ملتها قلمداد کرده تا از صفر شروع نکنند. اما ابعـاد منفـي
بيـان جريان سکوالر را تبعيت از غرب در نوگرايي، دشمني با ميراث گذشته و گسسـت از آن

ميدارد. به نظر حنفي دو رويکرد اسالمگرا و سکوالر در قلمـرو ايجـابي قابـل وفـاق هسـتند. 
آنگاه او موارد چالش را اينگونه حلّ ميکند که امامت يک عقد و پيمان بشري و تمثّلبخـش
امّت است نه خدا؛ تکثرگرايي و اجتهاد را اسالم هـم قبـول دارد (للمخطـيء اجـرٌ وللمصـيب

اَجران)، حق نظري متعدد است هر چند حق عملي يکي بيشتر نيست. در اين صورت اختالفي 
27 !بين جريان اسالمگرا و سکوالرها باقي نخواهد ماند

حنفي تالش ميکند شعارهاي مهم جريان اسالمگرا در مصر را به گونهاي تحليل کند تا بـا
جريان سکوالر قابل جمع باشد. سه شعار مهم اسالمگرايان عبارتند از «حاکميت خدا»، «اسـالم 
 dتنها راه حل سياسي» و «اجراي شريعت اسالمي». او در تحليل خود هر سه شعار را  داراي بعد
سلبي دانسته ميگويد: شعار حاکميت خدا تعبيـري از احسـاس درونـي و برخاسـته از ظلـم و
فشار اجتماعي است و در درون اين احساس، نيرويي هولناک بـراي طـرد وضـعيت موجـود و

بازسازي آن وجود دارد. اما اين احساس بعدd ايجابي هم دارد؛ يعني گزينش فردي از مردم کـه 
بتواند مصالح آنها را تأمين کند، چون خـود خـدا حکمرانـي نمـيکنـد؛ در ايـن صـورت بـه
شعارهاي سکوالري مثل آزادي، دموکراسي و انتخاب آزاد نزديک ميشود. دو شعار ديگر هـم

از جنبة سلبي، وضعيت موجود و نارسايي ايدئولوژيهاي معاصر در دنياي عرب را هدف قرار 
ميدهد، اما وقتي که از منظر ايجابي به دنبال نظام سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي مطلـوب از
اسالم هستيم و اسالم را يگانه راه حل بحرانهاي معاصـر بـدانيم (يعنـي حـل مشـکل اشـغال

سرزمين، ستم، فقر، تجزية امت، پيروي از غرب و...)، در اين صورت اختالف بين مفاد ايجابي 
28 .شعارهاي اصولگرايان اسالمي و سکوالرها، رخت برميبندد



118   □   نقد برتر / مقاالت برگزيدة هشتمين جشنوارة نقد کتاب  
 

از سويي ديگر، حنفي در تحليل شعارهاي سکوالرها (مثل عقل، علم، آزادي، انسان، جامعه 
و پيشرفت) ميگويد: هر چند اين شعارها از غرب آمده ولي شعارهايي عام و انساني هستند و 
در همة تمدنها و از جمله در اسالم و ميراث اسالمي وجود دارند و تنهـا تفـاوت و يـا سـوء

تعبير، در اختالف الفاظ است، و البته نيازمند بازخواني مطابق ميراث ما هستند. 29  
 

 راهکارهاي حنفي در وفاق دو جريان اسالمگرا و سکوالر 
از نظر حنفي هر چند دو جريان سلفي (و به طور عام اسالمگرايان) و سـکوالر اختالفـات

غيـر ممکـن  گستردهاي در روش، زبان، هدف و خاستگاه دارند، ولي ايجـاد وفـاق بـين آنهـا
نيست. راههاي وفاق به گمان او بيشمار است مثل غيرت بر دين و وطن، تغيير وضع موجـود
به وضع مطلوب، اراية راهحلهايي براي بحرانهـاي معاصـر، امـا راهحـل بنيـادي بـراي رفـع

خصومت و ستيز را بازسازي فرهنگ ملي ميداند. مقصـود او از فرهنـگ ملـي مجموعـهاي از 
در آن  ميراث سنتي گذشته، ميراث وارداتي، واقعيت زندگي و فرهنگ روزانهاي است که مـردم
آن مربـوط زندگي ميکنند. بنابراين فرهنگ ملي چيزي است که همگان با مراتب مختلـف بـه
30 .ميشوند و بازسازي آن به رفع خصومتها و بازگشت تفاهم و سازگاري کمک خواهد کرد
او راههاي مختلفي را براي بازسازي فرهنگ ملي ارايه ميدهد. يکي از اين راهها، بازسـازي

محتويات آن، تصورات، انگيزهها، منابع معرفتي و مقاصد آن است تا دو جريان زمينـه مشـترک 
واحدي براي گفتگو به دست آورند. شيوة دوم، بازسازي فرهنگ ملي از حوزة الهي بـه قلمـرو
انساني است؛ زيرا به بيان او دفاع از حقوق انسان، دفاع از خداست؛ و نيز تحـول آن از حـوزة 
عقايد و ايمان به حوزة عمل و قانونگذاري است؛ زيرا دين به نظر حنفي هدف نيسـت، بلکـه

وسيلهاي است براي سلوک، عمل و تغيير وضع موجود، لذا فرهنگ ملي بايد در بازسازي خود 
از حالت طولي بين اَعلي (خدا و حاکميت مطلق) و ادني (انسان مقهور محکـوم) بـه وضـعيت
افقي پيشرفت و عقب ماندگي برگردد تا پيشرفتي که سکوالر به دنبال آن است حاصـل آيـد و
تهمت بازگشت به گذشته و عقبماندگي از سلفي دفع شود. در اين صورت کـل سـاختارهاي

اجتماعي و سياسي از ماهيت ارتباطي يکسوية حاکميت و محکوميت خارج شده و بـه رابطـة 
دو سويه و مساوي تبديل ميشود و به تدريج به سوي دموکراسي پيش خواهد رفت. در نتيجه 

31 .هر يک از سکوالر و سلفي به اهداف خود خواهند رسيد
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سومين شيوة بازسازي فرهنگ ملي از نظر حنفي تصحيح رابطة زمانهاي سهگانـة گذشـته،
حال و آينده است. در بازسازي، بايد ازگذشته به حال رسيد و اين صيرورت همان اجتهاد فقيه 
يا نوگرايي سکوالر است. بعد از اين مرحله، بايد فرهنگ ملي را از اقتضائات حال بـه اهـداف
آينده تبديل کرد، اين آينده همان معاد سلفي اما آينـدة نزديـک و ايـن دنيـايي سـکوالر اسـت.
حنفي شيوههاي ديگري را هم بيان ميکند از قبيل تبديل فرهنگ نقلي به فرهنـگ عقلـي و بـه

عبارت ديگر، تغيير از اعتماد بر سلطة نص به اعتماد بر عقل و مشاهده؛ و انتقال از آنچه تعبير 
به ارزشهاي سلبي موجود در فرهنگ ملي ميکنند از قبيـل زهـد، توکـل، ورع، تقـوي، رضـا،
قناعت، خوف و خشيت به ارزشهاي ايجابي مثل انقالب، ستيز، تمرّد و اعتراض تا جامعـه از

فناء به عنوان ارزش مطلق (در تصوف) به مقام بقا به عنوان وجود فعلي برسد. بدين صورت از 
نظر حنفي دو جريان سکوالر و سلفي در فرهنگ ملي ذوب خواهند شد. 32  

  
نقد و بررسي  

تحليل حنفی در بيان نقاط افتـراق و اشـتراک دو جريـان اسـالمگـرا و سـکوالر، تحليلـي 
واقعبينانه نيست؛ زيرا منشأ اصلي چالش دو جريان اسالمگـرا و سـکوالر بـه منـابع معرفتـي و
عملي آنها بازميگردد که از جملة آن، حکمت عملي، فلسفه سياسي و حکومت است. آنچـه 
او تحت عنوان جهات ايجابی و سلبی دو جريان فوق بيان کرد، وجوه يک حقيقت است؛ يعنی 
يـک بعـدd آن، قابـل پـذيرش هر يک از دو جهت سلبی و ايجابی به يکديگر بازمیگردند. لـذا
جمع با انکار بعدd ديگر نيست. به عنـوان مثـال اگـر اصـالت در مقابـل غـربگرايـی، دفـاع از
خويشتن در برابر استعمار، و پيوند با ميراث در مقابل گسست را وجوه ايجابی و مفيد جريـان

اسالمگرا دانسته و آن را بپذيريم چارهای از پذيرش ديگر وجوهي که حنفی تحت عنوان وجوه 
سلبی ياد کرده است، نخواهيم داشت. در اين صورت ابعادی نظير اصـرار بـر ميـراث دينـی، و

پايبندی به عقايد و شعارهاي دينی نبايد امر مذمومی باشد؛ زيرا پيوند با ميراث و تأکيد بر خود 
در مقابل ديگران، از طريق پايبندی به عقايد و ميراث اسالمی محقق میشود. 

از سويی ديگر، جهات مثبت و ايجابی جريان سکوالر از نظر حنفی، به صورت مطلق و بـه
شيوة غربی آن، قابل پذيرش جريان اسالمگرا نيست؛ زيرا جريان اسالمگرا هيچگـاه معرفـت را
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در طبيعت، حس و تجربه خالصه نمیکند، همچنين آزادی و ديگر حقوق انسانی را با رويکرد 
غربی تفسير نمیکند و حکومت سکوالر را نمیپذيرد. بنابراين وجوه اثباتی مورد نظر حنفی در 
دو رويکرد اسالمگرا و سکوالر هيچ نقطة اشتراکی ندارند چه رسد به وجوه سلبی آنها. تحليل 
«اليرضـی بـه صـاحبه»، احـدی از حنفی از شعارهای مهم جريان اسالمگرا، تفسيری است کـه
اسالمگرايان اين تفسير را نميپذيرند همانطوری که برخالف نظر او، شـعارهای عقـل، علـم،
آزادی، انسان، جامعه و پيشرفت، در معانی سکوالر خود، مربوط به دنيـای سـکوالر اسـت نـه
بشريت، عالوه بر اينکه با آموزههای اسالمی سازگار نيست. اسالم هر يک از ارزشهاي فـوق
را بر اساس نوع نگاهي که به خدا، هستي و انسان دارد تفسير ميکند و در واقع عقل، آزادي و 
اساسـاً پيشرفت را نه با استقالل از ديـن و شـريعت، بلکـه در مـتن بـه رسـميت مـيشناسـد.
ناسازگاری دو رويکرد سکوالر و اسالمگرا، بنيادی بوده و رفـع تخاصـم آنهـا در نگـرشهـا،
رويکردها، اهداف و روشها جز به عقبنشينی يکـی بـه نفـع ديگـری ممکـن نخواهـد بـود.
پيشنهاد حنفی برای رفع اين خصومتها، مبني بر بازگشت هر دو جريان به بازسـازی فرهنـگ
ملی، امري است که نتيجه را به نفع جريان سکوالر تمام خواهـد کـرد؛ زيـرا شـيوههـای او در
بازسازی فرهنگ ملی به عنوان محور وحدت، مهمترين محورهای چالش دو جريان اسالمگـرا
و سکوالر است. جريان اسالمگرا خواهان اسالمینمودن حوزة فرهنگ عمومي و فرهنگ ملـی

است، نه اينکه آن را از حوزة عقايد و ايمان تهی ساخته و به بهانـة انسـانیسـاختن، از حـوزة 
معارف الهی خارج سازد. بنابراين حنفی جز تقويت جريان سـکوالر، نمـیتوانـد راهـی بـرای
تحکيم و وحدت اين دو جريان ارايه دهد. اسالمیساختن حاکميـت بـه معنـی يکسـويهشـدن
رابطة حاکميت و مردم نيست تا ايجاد رابطة دو سويه نيازمند مدلهای دموکراسی غربی باشـد.
حاکمان کشورهای اسالمی بايد به مدل اسالمی حکومت و نظام سياسـی برگرفتـه از کتـاب و
سنت برگردند و رابطة يکسويه خود را به خدا و پيامبر نسبت ندهند؛ چه اينکه اسالم اينگونه 
نيازهـای زمـان نقـش مـؤثری دارنـد، ولـي  بـدون ترديـد نيست. در بازسازی فرهنـگ ملـی،
پاسخگويی به اين نيازها در گروه اجتهاد پويا و روشمند از کتاب و سنت، بـه روشـی نقلـی و

عقلی است. در اين صورت زمان حاضر مطابق مبانی ميراث اسالمی معنا میيابد و اجتهاد فقيه 
با نوگرايی سکوالر يکسان اعتبار نمیشود، در نتيجه بر خالف تفسير ماترياليستي حنفي، آينـده
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اين دنيايی جامعه اسالمی همان آموزه معاد تلقي نخواهد گشـت تـا بـا نگـرش مـاديگرايانـه
سکوالر يکسان باشد، بلکه معاد اصالت و حقيقت خـود را حفـظ کـرده دنيـا را مزرعـه خـود

ميسازد.  
  

334. جريان مابعد اصولگرايي يا اسالم روشنگر
حنفي بعد از بررسي سه جريان معاصر، جريان چهارمي را با عنوان مابعداصـولگرايـي يـا
جريان چپ اسالمي مطرح ميکند که خود مؤسس آن است. او حرکتهاي اسالمي معاصـر را
وارث تفسير هزار سالة راستگرايان محافظهکار از اسالم ميداند که تحت تأثير حديث «فرقـة
ناجيه» (که به گفتة او ابنحزم در صحت آن تشکيک کرده اسـت) همـواره تفسـير واحـدي از
حقيقت را به رسميت ميشناسد و رويکرد نسبيت و گفتگو را برنميتابد، لذا بـه نظـر او بايـد
جريان «مابعد اصولگرايي» يا اسالم روشنگر را دنبال کرد. همـانطـوري کـه مدرنيتـه، جريـان

مابعد مدرنيته را ايجاد کرد يا بسياري از مکاتب و فلسفهها به مابعد خود تبديل شـدند.  حنفـي 
اين قرائت از اسالم را قرائتي ميداند که تکثر را ميپذيرد و به شيوههاي دموکراسي رأي مثبت 
ايـن اسـالم ريشـههـاي خـود را از  داده همواره رأي عمومي را به داوري ميگيرد. بـه نظـر او
گذشته، نزد فالسفه، به خصوص عقالنيت ابنرشد، متکلمين و بهويژه معتزله و از مصالح عامّه 
در مکاتب فقهي مدد ميگيرد. او همچنين اين اسالم را از تبار جنبش اصالحي از سيدجمال تا 

سيدقطب معرفي ميکند. 34  
 

 رويکرد چپ اسالمي 
دو مفهوم «چپ» و «راست»35 از نظر حنفي، صرفاً مفاهيم سياسي نيستند، بلکه به طور عام 
دو رويکرد در حوزة معارف انساني و علوم اجتمـاعي، و بـه صـورت خـاص دو رويکـرد در

زندگي روزمره و حيات عملي ما ميباشند. به گمان وي چپ و راسـت در انديشـة دينـي، دو 
وضعيت اجتماعي و نشاندهندة دو طبقة اجتماعياند که هر کدام تالش ميکند بر اساس مبادي 
نظري موجود در جوامع (و به تعبير حنفي، جوامع تقليدي) که همان عقايـد دينـي هسـتند بـه

دفاع از حقوق خود بپردازند. حنفي اين دو رويکرد متمايز را دو روش تفسيري مختلف از دين 
و ميراث اسالمي ميداند که علم کالم، اصول فقه و ديگر علوم اسالمي ميراث، قرائـت راسـت
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ديني است امّا تفسيرهاي سکوالر، اين جهاني و انسانمدارانه حنفي از اسالم، قرائت چپ ديني 
و... در  الثـورة و الـدين و مجموعة الثورة الي العقيدة من خواهد بود و مجموعة آثار او از قبيل
اين باره تنظيم و تأليف شده است. او بعد از بسط تفاوت اين دو رويکرد در تفسير خدا، وحي 
و نبوت، معاد، امامت، انسان، جامعه و تاريخ، ميگويد: اشاعره در ميراث اسالمي ترسـيمکننـدة 
انديشة راست، و معتزله بيانگر انديشة چپ ديني است، و تـراژدي مـا ايـن اسـت کـه تکـوين
فکري ما اشعري و راستگرايانه بوده، اما وضعيت اجتماعي، سرماية اندک و زمينهاي زراعـي
ما، چپگرايانه است. رويکرد فکري ما با واقعيت عيني ما هماهنگ نيست، لذا بازسازي فکر و 

36 .انديشه ضرورت مييابد
و  المنـار و عـروةالـوثقي حنفي مقاالت خود با عنوان «چپ اسـالمي» را در امتـداد مجلـة
استمرار آنها قلمداد ميکند که جملگي در راستاي مقاومت در برابر استعمار و عقـبمانـدگي،
دعوت به آزادي و عدالت اجتماعي و وحدت امت اسالمي يا جوامع شرقي به وجود آمدند. 37 
او جريان چپ اسالمي را خط سومي معرفي ميکند که به تعبير او، نه انديشة اسالمي تقليـدي
گذشته را قبول دارد و نه پيرو مذاهب فکري غرب است، لذا در جبهة بيرون بـا افکـار بيگانـه

38 .مقابله ميکند و در درونماية وحدت ملي همة جريانها با همة افکار است
حنفي به عنوان بنيانگذار و نمايندة جريان چپ اسالمي در مصـر، مـدعي اسـت کـه ايـن
انقـالب اسـالمي ايـران و يکـي از نتـايج قطعـي و حتمـي آن اسـت و خـود جريان به دنبـال
تکميلکنندة جنبشهاي اسالمي در تاريخ معاصر همچون جنبش سيدجمال و عبده در بيـداري
اسالمي ميباشد. او در توصيف جريان چپ اسالمي ميگويد: «چپ اسالمي هـمچنـين تحـول
خطرهـا و اصالح ديني است که در دويست سال اخير آغاز کردهايم و فقط در سطح مقابله بـا
تهديدهاي زمان يعني استعمار، تجزيه، سرمايهداري، عقبمانـدگي، سـرکوب سياسـي نيسـت،

آنطور که نزد سيدجمال بوده، بلکه عالوه بر آن در سطح بازسازي بناي انديشه ديني و اصالح 
آن نيز ميباشد و براي اولين بار بعد از ابنرشد در فلسفه، معتزله در اصـول ديـن، شـاطبي در

اصول فقه، ابنخلدون در تاريخ و ابنتيميه در فقه، به بازسازي ساخت انديشة ديني پرداختهايم 
و اين کار را با دوري جستن از اشاعره که تفکر رسمي (در مصر) و آميخته بـا تصـوف اسـت،

آغاز کردهايم و به معتزله نزديک شدهايم؛ همچون محمد عبده که معقتد بود عقل قادر بر ادراک 
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است و به استقالل اراده در رفتار و سلوک آدمي ايمان داشـته و انسـان را بـا عقلـش قـادر بـر
شناخت معرفت، و با ارادهاش قادر بر انجام افعال خود ميدانست. لذا چپ اسالمي موافـق بـا

اصول پنجگانة معتزله، آراي خود را شکل ميدهد».39  
 حنفي مدعي است که چپ اسالمي با شعار يا ايدئولوژي «وحدت ملّي»40 درصدد وحدت 
همة جريانهاي اسالمي، سکوالر، ليبرال، سوسياليسم و ناصريسم در مصر ميباشد. او اختالف 
خود را با جريانهايي مثل اخوانالمسـلمين، اخـتالف در لفـظ و تعبيـر و روش مـيدانـد، نـه

اختالف در مضمون و هدف. لذا از آنها ميخواهد که چپ اسالمي را تکفير نکنند و به گفتگو 
روي بياورند. همچنين به مارکسيستها، ليبرالها و ناصريستها ميگويد: هدف ما يکي اسـت
يعني آزادي، دموکراسي و عدالت اجتماعي ولي ابزاري که ما پيش گرفتهايم موفقيـت بيشـتر و

سريعتري خواهد داشت که همان بازگشت به ميراث و بازسازي آن مطابق اهداف ماست. 41  


نقد و بررسي  
صـورت گرفتـه 1. تفسيرهای غلط و نادرست زيادي در طول تاريخ از آموزههـای اسـالم
تفسـيری ممکـن اسـت برخـي است، اما هر تفسيری قابل انتساب به اسالم نيسـت. هـر چنـد

و  همـانطـوری کـه حنفـی تفسـيری سـکوالر ارايـه دهنـد، محافظهکار يا راديکـال از اسـالم
مادیگرايانه از اسالم دارد، اما به چه دليل اين تفاسير ضد و نقيض و مباين با آموزههاي صريح 
اسالم را تفسير اسالم قلمداد کنيم؟ نسبيتگرايي حنفي قبل از آنکه توان نقد ميراث اسالمي را 
داشته باشد، به جهت مخدوشبودن آن از منظر معرفتشناختي، توان دفـاع از خـود را نـدارد.
مدل «مابعد اصولگرايي» او هم نسخهاي از پستمـدرن اسـت همـانطـوري کـه خـود بـه آن

وارونـهاي  تصريح نموده است. قرائتهايی به نام «مابعد اصولگرايی» همان رويکرد اسـتغراب
است که خود را در آيينة ديگران میبيند و با گرفتار آمدن در بنـد غـربگرايـي، نمـيتوانـد از

اصالت و پايبندي به ميراث خود سخن گويد. اين ادعاي عجيب حنفي چگونه پذيرفتني است 
که ميگويد: «جريان چپ اسالمي خط سومي است که نه انديشه اسـالمي تقليـدي گذشـته را

قبول دارد و نه پيرو مذاهب فکري غرب است، لذا در جبهة بيرون با افکار بيگانه مقابله ميکند 
و در درونماية وحدت ملي همة جريانها با همة افکار است». او در جبهة بيروني، تا آنجا کـه
نگارنده در آثارش بررسي کرده است، با غرب هيچ مقابله معرفتي ندارد و در جبهة داخلي هـم
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جز تأييد رويکرد سکوالر و ماترياليستي و معارضه با انديشههاي بنيادي اسالمي توفيقي نداشته 
است.   

آموزههاي اسالمي از مبدأ وحي به هدف سعادت انسـانهـا در چـارچوب عبوديـت خـدا 
برميخيزد و با روش عقلي، عقالني و تبادر لفظي قابـل فهـم مـيباشـد. در تفسـير ديـن همـة 
گرايشهاي اجتماعي و سياسي را بايد کنار گذاشت و تنها بر اسـاس روش اسـتنباط و اجتهـاد
صحيح به درک حقيقت پيام ديني نائل آمد. برخالف رويکرد نسبیگرايانه حنفی، اسالم راستين 
نسخهای يگانه است و حق بر حسب نظر و عمل بيش از يکی نيست، و حديث فرقة ناجيه که 
از پيامبر(ص) نقل شده است، ناظر بـه همـين مبنـا و حـاکی از وقـايعی بـود کـه پيـامبر(ص) 

پيشبينی میکرد.   
2. بررسی افکار و انديشههای مختلف حنفی در آثارش نشان ميدهد که فاصلة اين جريان 
با انديشههای اسالم ناب و با رويکرد انقالب اسالمي بيش از آن است تا نـوعي قرابـت بـا آن

داشته باشد. لذا عليرغم تمايل او در ايجاد نسبت بين رويکرد خود و انقالب اسالمی، تمايزها 
و تضادهايی بنيادين در اين بين وجود دارد که رويکرد او را برخاسته از انديشـههـای انقـالب
اسالمی يا الهام گرفته از آن قـرار نمـيدهـد. حنفـی نـه در جبهـة غـربشناسـی و اسـتغراب
معارضهای با بيگانه داشت و نه انديشههای او ماية وحدت ملی جريانهـای متعـارض داخلـی

است، بلکه خود در زمرة رويکرد سکوالر غربگرا قرار دارد. تالش حنفی در نشاندادن قرابت 
العقيدة من خويش با اصول معتزله، با توجه به مباحث او در اصول اعتقادی و کالمي (در کتاب

الثورة)، تالشی به مجاز است و نه حقيقت. با تأمل در ويژگیها و اهدافی که حنفـی بـرای الي
جريان «چپ اسالمی» بيان نموده است، تنها وجه شباهت اين رويکرد با جريان بيداری اسالمی 
را میتوان در الفاظ اسالم، قرآن، امت اسالمی، وحدت مسلمين، عدالت اجتمـاعی و امثـال آن

جستجو کرد اما اين الفاظ در معانی خويش به کار نرفتهاند.   
 

5. جريان انقالب اسالمي ايران 
ـ اجتماعي معاصر در دنياي اسالم است کـه سـبب انقالب اسالمي مهمترين حادثة سياسي
خيزش اسالمي و تقويت و بازسازي ديگر جريانهاي انقالبي و اسالمي در جهان اسـالم شـده
است. مطالعة خيزشهاي اسالمي معاصر نشاندهنده تأثيرگـذاري انديشـههـا و مبـادي نظـري
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انقالب اسالمي در آنهست، کشورهايي نظير تونس، فلسطين، ليبي، سـوريه، عـراق، پاکسـتان،
لبنان، سودان، مراکش، مصر، مالزي، اندونزي، الجزاير، کشورهاي حاشيه خلـيج فـارس شـاهد
پيدايش جريانهاي سياسي جديدي با ايدئولوژي اسالمگرايانه و تحت تـأثير انقـالب اسـالمي

42 .بودهاند
حنفي در خصوص ايران و انقالب اسالمي تحليل و بررسي قابل توجهي ندارد، سـخنان او
در اين باره تا حدودي دربردارندة نکاتي مثبت و منفي است، اعتراف به تأثير انقـالب اسـالمي

در جريانهاي اسالمگرا و افزايش بيداري اسـالمي، تأکيـد بـر وحـدت ملّـي حاصـل از همـة 
نيروهاي اسالمي و سکوالر در پيدايش انقالب، اصرار بر حضور همة نيروهاي فوق در استمرار 
انقالب، ترس و واهمه کشورهاي عربي منطقة خليج فارس از ايـران اسـالمي از روي تـوهم و

گاه حقيقت و... موضوعاتي است او که مطرح ميکند. 
او ايران را کشوري در همسايگي اعراب و با اين وصف، حساسترين کشور براي عرب و 
معاصـر را  حتي حساستر از غرب و اسرائيل از نظر دولتهـاي عربـي مـيدانـد؛ زيـرا ايـران
مـوارد بعـض نخستين خطر براي نظام سياسي خودشان تلقي کرده و روشنفکران هـم جـز در
سکوت اختيار کردند. ايران از نظر او جايگاه روشن و رفيعي بعد از اسـالم و حتـي در برخـي
روايات دارد که بر علم دوستي ايرانيان تأکيد شده است. در تمدن اسالمي هـم نقـش ايـران و
را از ايـن سـرزمين زبان فارسي را بسيار برجسته ديده و خاستگاه انديشمندان علـوم اسـالمي

ميداند. اما در دورة اخير (عصر پهلوي) ايران هم مثل کشورهاي عربي تحت سيطره دولتهاي 
قدرتمند غربي و به خصوص آمريکا قرار گرفت و پهلوي سياسـت ناسيوناليسـم ايرانـي را در

مقابل اعراب بهکار برد. از سويي ديگر، انقالب عربي معارضين مليّ و اسالمي را در مقابل شاه 
تأييد ميکرد. به گفتة او جمال عبدالناصر، سازمان مجاهدين (منافقين) خلق و فدائيان خلـق را 
عليه شاه کمک نظامي ميکرد. اما بعد از پيروزي انقالب اسالمي، روح انقالب به ملـتّ عـرب

بازگشت و انقالب اسالمي با شعار آزادي فلسطين و بستن سفارت اسرائيل، نمونهاي از انقالب 
43 .جديد، بعد از انقالب فرانسه، آمريکا و روسيه شد

حنفي، انقالب اسالمي را زندهکنندة آمال و آرمان مسلمين، تحققبخش اهداف سيد جمال، 
بازسازيکنندة انقالب عربي و پروژة ملي امت عربي ميداند که جمال عبدالناصر آن را متبلـور
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ساخت. به نظر او انقالب اسالمي نوع جديدي از ناصريسم اسالمي يا اسالم ناصري است کـه
بحران تقابل بين اخوانيها و انقالب (مصر) را پشت سر گذرانده و امـام خميني(قـدس سـره)
همان ناصر جديد است که بين آن دو مصدق فاصله شده است و ناصر هم امام خميني(قـدس
سره) قديم است که بينشان سيد قطب قرار گرفته است. مقاومت مسـلحانه در جنـوب لبنـان و
فلسطين، مقاومتي اسالمي و با اسلوب انقالب اسـالمي اسـت، همـانطـوري کـه تـأثير آن در
افغانستان، پاکستان، آسياي ميانه و بوسني سبب شد تا انقالب اسالمي مرکز ثقل دنيـاي اسـالم
قرار گيرد. توانمندي ايران سبب توانمندي دنياي عرب بوده و اگر سالح هستهاي داشته باشـد،

پشتيبان عرب در مقابل سالح هستهاي اسرائيل است (البته تعبير حنفي از سالح هستهاي ايران، 
44 .(برخاسته از ادبيات قدرتهاي استعماري غرب است

با اين وصف، حنفي موضع بدبينانة کشورهاي عربي منطقه از ايران و اتهامات آنهـا مبنـي
بر تصرف جزاير سهگانه، و يا عدم پذيرش صلح در زمان جنگ، ورود در خـاک عـراق و... را
بدون داوري خاصي نقل ميکند و البته ادبيات او در ايـن زمينـه نشـان از پـذيرش دارد، مـثالً
جنگ هشتسالة ايران و عراق را جنگي بيهـدف تعبيـر مـيکنـد و تـرس اعـراب از انقـالب
اسالمي را احياناً به حق و گاه توهم ميخواند، و يا استمرار جنگ و ورود ايران به خاک عـراق
جهت دفاع را اشغال ايران نام مينهد. به تعبير او دولتهاي عربي، انقالب اسالمي را تهديـدي
عليه نظام سياسي خود تلقي کردهاند که امروز در شرايط ضـعف ايـدئولوژيهـاي سـکوالري،

ليبرالي، ناسيوناليستي و مارکسيستي، به عنوان ايدئولوژي جديد به تأييد ديگر انقالبها بر ضد 
نظام موجود عربي برخاسته است. ايران مسئول بسياري از آشوبهاي اجتماعي در وطن عربي 
(در کشورهاي خليج فارس، لبنان، مصر، مغرب عربـي، سـودان، يمـن و عربسـتان در مراسـم
برائت از مشرکين) شناخته ميشود و اخيراً هم به عنوان منبع تروريست در جهان معرفي شـده

است!!! 45 حنفي، شجاعت ارزيابي و نقد اين اتهامات را به خود نميدهد و تنها به نقل آن و يا 
به عبارت کلي و مبهم «عرب از انقالب اسالمي ايران گاه به حق و گاه به توهم، ترس و واهمه 
دارد» اکتفاء نموده است. او ضمن بيان تبليغات سوء دستگاههاي تبليغاتي مصـر عليـه انقـالب
اسالمي، نقد و جوابهاي قاطعي را نميآورد، و تنها به توصيهاي به انديشمندان عرب قناعـت
ميکند که اين تبليغات زشت را خنثي کنند و داخل گفتمان انقالب اسالمي ايـران شـوند، ايـن
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گفتمان ميتواند مدلي براي انقالب عربي ترسيم کند. با اين وصف، انقالب اسـالمي از نظـر او
به لغزشهايي مبتال شده است که انقالب عربي بايد با بررسي اين لغزشها، مجدداً آن را بر پـا

دارد. 
از نظر حنفي انقالب اسالمي حاصل جبههاي گسترده و ترکيبي از همة نيروهاي مليّ اعم از 
ديني، چپ و ليبرالي به هدف سرنگوني نظام شاهنشاهي و استبداد سياسي به وجود آمد، لذا به 
زعم او متالشيشدن اين جبهه يکي از لغزشهاي اساسي انقالب اسالمي و سبب پايان انقالب 
خواهد بود. به گمان او خطر اصلي تسـلط يـک ايـدئولوژي بـر ايـدئولوژيهـاي ديگـر، زيـر

زمينيشدن آنها و از بين رفتن گفتگوي مليّ است.   
دومين چالش انقالب اسالمي در نگاه او اين است که بعد از پيروزي انقالب اسالمي، براي 
تأســيس حکومــت، نيــاز بــه نظريــه بــود. عواطــف دينــي مــردم و رهبــري کاريزماتيــک امــام 
خميني(قدس سره)، فکر و نظريه توليد نميکرد. انقالب هر چند اسالمي بود امّا کدام اسـالم؟!
فقه جعفري و اجتهادي که امام خميني(قدس سره) مطرح ميکرد نميتوانست انديشـه و فکـر
خـود از قبيـل انقالب باشد. عالوه بر آن، انقالب بعد از پيروزي بايد به دنبال تحقق ايدههـاي
رفع مسألة عقبماندگي و مسأله فقر و ديگر مشکالت اجتماعي باشد. حنفـي در ادامـه چنـين
ميافزايد: عقبماندگي فقط فقر نيست، بلکه قالـبهـاي ذهنـي و روانـي مـردم را هـم شـامل
ميشود، وقتي که مردم به دنبال تبرک قبور مقدس ائمّه و امامزادگان هستند و پول و هـدايا بـه
قبورشان تقديم ميکنند و به برکت آلالبيت و توجه آنها، خودشان را تطهير ميدهند، گمان ميکنند 
مشکل آنها حل شده است و مثل آنکه انقالب اسالمي ايران بر مشکل عقبماندگي غلبه نمييابـد

مگر بعد از انقالب محمد بن عبدالوهاب مبني بر تحريم زيارت قبور اولياء و ائمه.  
  

نقد و بررسي 
مقايسة حنفی بين انقالب اسالمی و انقالب مصر توسط جمال عبدالناصر و ايجاد همانندی 
بين آن دو ناشی از عدم تحليل درست او از ماهيت انقالب اسالمی بوده، لذا به نادرسـتی از آن
با عنوان «نوع جديدی از ناصريسم اسالمی يا اسالم ناصری» ياد میکند. ايدئولوژی ناصر يـک
ايدئولوژی اسالمی نبود؛ زيرا او به ناسيوناليسم و سوسياليسم گرايش داشت و به اسالم تنها بـه
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عنوان بخشی از فرهنگ ملی نگاه میکرد نه رسالتی برای جامعهسازی و مدلی برای حکومـت،
در حالی که انقالب اسالمی به دنبال اسالمیکردن جامعه و سياست و همة نهادهـای اجتمـاعی
بوده است. ادبيات محافظهکارانه حنفی که گاه با سکوت خود در برابر توهم «تـرس از ايـران»، 
توصيههای او را در الگوپذيری از انقالب اسالمی خنثی میکند، مشابه رويکرد او در مواجهه با 
ميراث اسالمی است؛ يعنی از انقالبي سخن میگويد که گويای انقالب اسـالمی ايـران نيسـت؛ 
چه اينکه تحليل او از عوامل پيدايش انقالب اسالمی، تحليل واقعبينانه نبوده، بلکه رويکـردی
همراه با پيشداوری است. انقالب اسالمی با مبانی و روشهای دينی و برخاسته از شـريعت و
با اهدافی اسالمی و نيز با رهبری شخصيتی اسالمشناس و مجتهد به وجود آمد، در حـالی کـه
همکاری عناصر ليبرالی و چپ با دستگاه حکومت طاغوت قابـل انکـار نيسـت و تنهـا زمـانی

رابطة حکومت با عناصر چپ به تيرگی گراييد که روابط شاه با غرب چنين اقتضايی را داشت. 
بر خالف نظر حنفی، آنچه باعث پيروزی انقالب شد، ايـدئولوژی اسـالمی برآمـده از اسـالم

توسط رهبری روحانی آن بوده است و درست به همين دليل، ايدئولوژی اسالمی علت استمرار 
انقالب و پايبندی مردم به آن است. انقالب اسالمی نخست پديد نيامد تا آنگاه به دنبال نظريـه
باشد، بلکه چارچوب نظری آن در انديشه کالمی و فقهی شيعه و در باور مردم تا حدود زيادی 
وجود داشت و امام خمينی(ره) نظريه جديدی ابداع نکرد، بلکه انديشة دينی را در جامعه بسط 
داد. عقبماندگی ذهنی يک ملت بدترين بيماری آن محسوب میشود، اما ملت ايران بـاالترين
پيشرفت سياسی و انقالبی خود را به برکت توجه به واليت اهل بيـت پيـامبر(ص) بـه دسـت
آوردند و حنفی مشکل معرفتی و ايمانی خود را به حساب عقبماندگی يک ملت میگـذارد و
اگر کنار گذاشتن ارادت به اهل بيت و توجه و توسل به آنها روشنفکری است، بايد گفت کـه

وهابيت بيش و پيش از حنفی روشنفکر بودهاند!!!  
 

 6. بحرانهاي دنياي اسالم 
از نظر حنفي، بحران وضعيتي است که يک جامعه در مرحلة گذار و انتقال از يـک مرحلـة 
تاريخي به مرحلهاي ديگر با آن روبرو ميشود، و اين چيزي است که در همة جوامـع غربـي و

شرقي وجود داشته و اين سنّت زندگي و حيات است که با انقضاي يک بحران، بحران ديگري 
آغاز ميگردد. با پايان بحران فقر، آثار منفي تجملگرايي پديد ميآيد و با منتفـيشـدن بحـران
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قحطي، پيامد منفي زندگي مرفّه شروع ميشود، اما در هر صورت بحرانهاي جوامع بـه معنـي
بحرانهاي انتقال از مرحلهاي تاريخي به مرحلة تاريخي ديگري اسـت. جامعـة عربـي از نظـر
حنفي دو مرحلة تاريخي را پشت سر گذاشته و اينک آغاز مرحلة تاريخي سـوم اسـت؛ يعنـي

عصر نوآوري دوم در تمدن اسالمي که بحران خاص خود را دارد. به اعتقاد او عليرغم تالشي 
که برخي از نخبگان براي علمينمودن و سکوالر کردن جامعه انجـام دادهانـد، ولـي بـين مـا و
ميراث سنتي گسستي پديد نيامد، بلکه تصور ما از جهان و ماهيت فرهنگ معاصر ما هـمچنـان
برخاسته از آن است. فرهنگ وارداتي غرب تنها نزد برخي از نخبگان و در سطح فرهنگ و نـه

عمق آن، وجود دارد. به عالوه سابقة تاريخي آن تنها به دويست سال و از زمان رفاعه طهطاوي 
در مصر ميرسد. لذا فرهنگ معاصر ما در دو بعد اساسي خود (ميراث سنتي و ميراث وارداتـي

غربي) فرهنگي مفلوج و لنگ است، پايي بلند در ميراث طوالني خودي، و پايي ديگر کوتاه در 
ميراث وارداتي. عنصر سوم، همان وضعيتي است که اين فرهنگ در آن بـه سـر مـيبـرد، از آن
برميخيزد يا بر آن تأثير ميگذارد، گفتمان آن را شکل ميدهد يا گفتمان فرهنـگ، برخاسـته از
1. گفتمـان سـنتي؛46 2. گفتمـان آن است، لذا گفتمان عربي معاصر به سه نوع تقسيم ميشـود:

وارداتي غربي؛47 3. گفتمان دستوري و نظامي. 48 49  


1-6. انواع بحرانها در جوامع اسالمي  
مبـتال بـه حنفي انديشة معاصر و فرهنگ جوامع عربي (اسالمي) را بر اساس مبـاني خـود
گسسـت از واقعيـت بحرانهايي از قبيل تکرار ميراث سنتي، ترجمـة ميـراث غـرب و بحـران

معاصر ميداند. او اين گسست را گسستي ارگانيکي از واقعيت عيني بيان ميکند؛ زيرا به اعتقاد 
او نصّ که عنصر اساسي تکون فرهنگ عربي است بايد مطـابق شـرايط تـاريخي خـود باشـد،
همانطوري که ميراث سنتي به تناسب شرايط تاريخي گذشته بوده است. لـذا فرهنـگ معاصـر
عربي با واقعيت کنوني خود هماهنگ نيست در حالي که وضعيت کنوني بايد تبـديل بـه نـص
جديدي شود تا تعبيري از آن بوده و بر مشکالت آن فائق آيد. حنفي دنيـاي معاصـر عربـي را
تحت سيطرة گفتمان ديني و سياسي ميراث سنتي ميداند و اين گفتمـان را نامناسـب و باعـث
کـه واقـع فريب آگاهي افراد به نفع مصالح خدا و سلطان تلقي مـيکنـد. بـه نظـر او از آنجـا

خارجي منبع و مصدر هر نصيّ است، لذا واقعيت معاصر عربي بدون نصّ و قرائت باقي مانـده 
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و بحران از اينجا پديد ميآيد. حنفي انواع بحرانهاي واقعيت معاصر عربي را بـه ايـن شـرح
بيان ميکند: 

الف) آزادسازي سرزمينهاي اشغالي به خصوص فلسطين، اين بحران نيازمند الهوت زمين 
است که در آن خدا، مردم و زمين ثالوث عربي جديدي را پديد آورند و اصلي از اصول کالمي 
جديد باشد. به زعم او آموزة جهاد در ميراث اسالمي، تنها دعوتي عملي براي مقاومت است نه 

اينکه نظريهپردازي از فرهنگ عربي در مقابل اشغال سرزمين و مقاومت باشد؛ 
ب) آزادي شهروندان در داخل نسبت به حقـوق عمـومي خـود، آزادي مطبوعـات، آزادي
احزاب، تکثر حزبي، انتخابات آزاد و... حنفي فقدان ايـن آزاديهـا را بـه ريشـههـاي تـاريخي

برميگرداند و به گمان او، تصور هرمي از عالم و تابعيت عقل از سلطه منشاء آن است تا رابطة 
رأس با قاعده، ارتباط ايجاب مطلق با سلب مطلق بوده و اين به نوبة خود حقيقت مطلقه را در 

دست فرقهاي واحد (فرقه ناجيه) قرار داده و حق اجتهاد و اختالف نظر را برنميتابد؛ 
ج) عدالت اجتماعي، فقدان عدالت اجتماعي در واقعيت معاصر ما يکي ديگر از بحرانهاي 
آن از نظر حنفي است. به نظر او برخي از باورهاي مربوط به ميراث گذشته مانع تحقق عـدالت
اجتماعي ميباشـد، باورهـايي مثـل تفـاوت آفـرينش مـردم در رزق و روزي، فقـر و غنـي از

خداست، شقيّ و سعيد در شکم مادران خود شقي و سعيداند و...؛ 
د) تجزية امت عربي به سرزمينهاي مختلف و متخاصم در حالي که در انديشههاي سـنتيّ 
خويش امت واحد هستيم. وحدت امت انعکاسي از وحدت عقيده است، ولي حنفي مـيگويـد
که ما توحيد را به تحليل برده و به رقم عددي (خداي واحد) تقليل داديم در حالي که توحيـد
ابعاد گستردهاي دارد، مثل توحيد قواي انساني، وحدت قول و عمل، وحدت فکر و وجدان؛ 

هـ) وابستگي اقتصادي، نظامي، فرهنگي و سياسي از ديگر بحرانهاي واقعيت معاصر عربي 
است، در حالي که در ميراث سنتي ما آموزههايي مبني بر بهرهگيري از زمين، تسـخير طبيعـت،
خوداکتفايي در مقابل بيگانه، رحم و شفقت بر يکديگر در مقابل کفار زياد به چشم ميخورد؛ 
و) تقليد و غربزدگي، بحران ديگري است که هويت ما را از بين بـرده اسـت و علـت آن

خودباختگي و مبهوتشدن در برابر غرب است؛ 
ز) بيتفاوتي و المباالتي مردم در برابر مسائل و مشکالت جامعـه، علـيرغـم آمـوزههـاي
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ميراث که باعث پويايي و تحرک آنها ميشود مثل «خليفة اهللا در زمين»، «بهترين امتي که براي 

مردم پديد آمد»، «حامل امانت الهي» و... . 
به طور کلي مسائل و بحرانهايي که حنفي در آثار مختلف خود به تکرار بيان داشته اسـت بـه
اين شرح است: 1. تکرار ميراث اعم از ميراث سنتي ما يا ميراث فعلي غرب، بدون هر نـوع ابـداع
ــوآوري؛ 2. بحــران قــدرت و مشــروعيت؛ 3. بحــران عــدالت؛ 4. مســئلة فلســطين و اشــغال  و ن
6. بحـران وحـدت سرزمينهاي اسالمي و عربي؛ 5. بحران آزاديهاي فردي، گروهـي و احـزاب؛
9. مسـئلة عقـبمانـدگي و 8. بحـران وابسـتگي و غـربزدگـي؛ ملي؛ّ 7. بحران وحـدت عربـي؛
پيشرفت؛ 10.مسئلة زنان؛ 11.مسئلة دموکراسي؛ 12. مسئلة روشنفکري؛ 13. مسئلة جهاني شدن.  


2-6. حنفي و راهحلهاي بحرانها 

حنفي مدعي است که پروژة گستردة «التجديد و التراث» او بـه دنبـال حـلّ ايـن مسـائل و
بحرانهايي است که دنياي اسالم به آن مبتال شده است. او پروژة خود را همزمان در سه جبهـة 
نقد و بازسازي ميراث گذشته ما (که تحت عنوان تجدد در علوم اسالمي گذشت)، موضعگيري 
در برابر ميراث معاصر غرب و بازشناسي واقعيت موجود دنياي اسالم سـامان داده اسـت. ايـن
طرح به نظر او طرحي دراز مدت و بنيادي در حلّ مسائل و بحرانهاي دنياي اسالم است. امـا
در عين حال طرح کوتاه مدتي هم دارد که به ايجاد فضاي گفتگو بين جريـانهـاي موجـود در
جهان اسالم براي دستيابي به هدف ملّي واحد بازميگردد. استراتژي اين طرح، اعتقاد به تعـدد

و تکثر اجتهاد در عرصة نظري اما وحدت رويه در قلمـرو عملـي و منـافع عمـومي اسـت. 50 
حنفي راه رسيدن به گفتگو را در گرو کنار گذاشتن ايدة «فرقة ناجيه»، به رسميتشناختن تکثير 
قرائتها و تعدد نظريهها ميداند. به نظر او هر يک از جريانهاي چهارگانه دنياي اسالم؛ يعنـي
گرا، مارکسيستي و اسالمگرا در عرصههاي سياسـي اجتمـاعي کشـورهاي اسـالمي ليبرال، مليّ
تأثيرگذاراند و هر گروهي ويژگيهاي خاص خود را دارد. فـرورفتن در بحـثهـاي نظـري و
تئوريک، اولويتدادن نظر بر عمل بوده که خود باعث از دست دادن فرصتها و عمر ميشـود
لذا بايد به اهداف عملي فکـر کـرد، اهـداف عملـي و ملّـي همـة گـروههـا عبارتنـد از: آزادي
سرزمينها، آزاديهاي عمومي، عدالت اجتماعي، وحدت در مقابـل تجزيـه، هويـت در مقابـل

غربزدگي، پيشرفت در مقابل عقبماندگي و بسيج تودهها در مقابل بيمباالتي. همة گروهها و 
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جريانها فارغ از مباني نظري و مفاهيمي که دارند، ميتوانند در اين اهداف عملي بـه وحـدت
برسند، مثالً آزادي فلسطين يک هدف است؛ چه با نام اهللا و جهاد اسالمي صورت بگيرد يـا بـا

نام ناسيوناليسم عربي. 51  
  

نقد و بررسي 
 1. برخالف نظر حنفی، حرکت تمدنی و اقتضائات عصری، مـا را بـه بازسـازی آينـده بـر
اساس اصول و بنيانهای تمدن اسالمی و رفع موانع پيشرفت تمـدنی دعـوت مـیکنـد و ايـن
هدف مشترک همة مکاتب و فرق اسالمی است. مشترکات جوامع اسالمی به قدری زياد اسـت
که میتوان با برداشتن موانع داخلی و خارجي، به تحقـق آن اميـدوار بـود. اسـالم فراتـاريخی،
مطلق، حاکميت خدا و شريعت مهمترين عنصر تمدنی در باور و انديشـة همـة فـرق اسـالمی
هـم محـروم است، لذا کسی که در پی نفی آن باشد، حتي از نگاهی تمدنی به جوامع اسـالمی
است. اگر «خروج از مسير تاريخی خود و ورود به مسير تاريخی بيگانه» به عنوان يک بحـران،
مورد توجه حنفی است، چرا در مباحث «تجدد در ميراث اسالمی» بنياديترين اصول اسـالمي

از قبيل توحيد، وحي و نبوت و معاد به گونهای بحث کرده است که نه تنها «بازگشت به مسير 
تاريخی خود» را به همراه ندارد، بلکه راه بيگانه را هموار ميسازد، در حالی که تغيير باورهـای

توحيدی بسيار مهمتر از تغيير تاريخ هجری به ميالدی است؟! 
2. حنفی از اقتضائات تاريخی ما بسيار سخن گفته است اما در مقام توضيح آن بـه غيـر از

مواردی که بيان دردها و مشکالت معاصر ما است (از قبيل مسئلة اسرائيل، اشغال سرزمينهای 
اسالمی، مسئلة استبداد سياسی و مشکل عقبماندگی) و احدی منکر آن نيست، و نيز جز نقـل

نسخهای از اقتضائات ديگران، راه عالج مناسب و تبييني را ارايه نداده است.  
 همچنين بر خالف نظر حنفی، يکی از بحرانهای اصلی جوامع اسالمی ستيز بين سـلفيون
افراطي يا تکفيري و سکوالرها نيست؛ زيرا ذات هر دو رويکرد سبب بحران و انحطاط جوامـع
اسالمی است نه ستيز آنان. آگاهی تمدنی اقتضا دارد که جهت برونرفت از بحران موجود هـر
دو رويکرد از جوامع اسالمی رخت بربندد و اسالم نـاب برخاسـته از کتـاب و سـنت حيـاتی

دوباره يابد. 
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3. تصويری که حنفی از منشأ بحرانهای واقعيت معاصر عربی و راههای برون رفت از آن، 
ارايه میدهد، تصويری علمی و واقعبينانه نيست، بلکه تنهـا در چـارچوب مبـانی مخـدوش و
رويکرد جانبدارانة او معنا میيابد. به عنوان نمونه، تجربة عينی در مقابل ديدگان جهـانی نشـان

میدهد که ايدة جهاد اسالمی توانست در فلسطين، لبنان، و ايران اسالمی موفقيت بینظيري در 
آزادی اراضی اشغالی بهدست آورد و حتی خود حنفی اعتراف کرده بود که ساير ايدئولوژیهـا

رنگ باخته است، بنابراين ايدة الهوت زمين، به جای الهيات چه معنا میدهد؟! 
4. همچنين حنفی يکی از راهکارهای کوتاه مدت در حل بحرانهای جهان اسالم را گفتگـو

بين جريانهای مختلف معرفي کرده و مبنای اين طرح را اعتقاد به تعدد نظری و وحدت عملی 
میداند؛ لذا معتقد به وحدت حق يا فرقه ناجيه نيست. او طرح مباحث نظری و تئوريـک را در
اولويت نخست قرار نمیدهد، بلکه آن را باعث از دستدادن فرصتها ارزيابي میکند. حنفـی

در اين ايده، اوالً به تناقض دچار شده است؛ زيرا خود او در عمل، اولويت را به مباحث نظری 
داده است. لذا به تعبير خود، به بازسازی يا تفسير مجدد ميراث اسالمی روی آورد. ثانياً عـالوه
بر اينکه بر خالف نظر او، حق بيش از يکی نيست و همة قرائتها بايد تالش کنند به حق يـا
واقعيت برسند. برخی از شرايطی که حنفی برای گفتگو بين جريانهـا و رويکردهـای مختلـف
داخلی بيان میدارد از قبيل عدم تملک حقيقت، عملگرايی، فايـدهگرايـی و پرهيـز از مباحـث

عقيدتی، ناظر به مبانی خاص اوست که اول چالشهاست نه مبنايي براي حل آن. حقيقت ملک 
کسي نيست، اما هر کسي که در طريق درست حقيقت قرار گرفت و به حقيقت رسـيد، واجـد

حقيقت خواهد شد و آنکه به بيراهه رفت فاقد آن ميشود.  
  

سخن پاياني 
جهان اسالم در رسيدن به قلة پيشرفت نيازمند خودباوری و اتکا به توانمنـدیهـای بـالقوه
خويش است تا با بازگشت به آموزههای اسالم و بر اساس مبانی دينی طرح نوينی جهـت نيـل

به پيشرفت و رفع عقبماندگیها بهدستآورده، منطق نظری و عملی ويژة خود را داشته باشد. 
سکوالرها، امروز دنياي غرب را فردای جوامع اسالمي قرار میدهند و حنفی تالش دارد موانع 
نظری تحقق چنين فردايی را در امروز بر طرف کند. از سوی ديگر، جهان اسالم نيازمند قرائت 
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اسالم ناب است که برآمده از کتاب و سنت و با اجتهاد عقلي و نقلي بـوده تـا توانـايی تعامـل
فرادستانه با دنيای معاصر را به دست آورد. بازشناسی مرحلة تاريخی که در آن به سر میبـريم،
و التزام به اقتضائات آن نيازمند مبنايی برای شناسايی مسير تاريخي و تمدنی است و مهمتـرين
مبنای آن شناخت خاستگاه تمدن اسالمی و اصول و اهداف آن است. در اين صـورت خـود را
تسليم اقتضائات تاريخی نمیکنيم، بلکه به صورت فعال خـود تعيـينکننـدة آن خـواهيم بـود.
بيـان جوامـع اسـالمي شرايطی که حنفی برای رفع بحرانهاي دنياي اسالم و پيشرفت تمـدنی

کرده است، از خاستگاه ديگری برخوردار بوده که در آن اصول و اهداف بيگانه را تعيينکننـدة 
مرحلة تاريخی ما قرار داده است.  
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