
المنهج التأويلي للدكتور حسن حنفي في »النقل واإلبداع«

�صتـــاذ جهاد �صعد الأ

جة
مح

ال بداع«، نحـــن اأمام عمـــل م��ص�عيرّ  مـــع ح�صن حنفـــي يف كتابه: »مـــن النقـــل اإىل الإ

ك مبنهج اإعادة بناء العقل،  طراف يتميرّز بالعمـــق والغزارة والق�ة يف التم�صرّ مرتامـــي الأ

عب ال�صفر يف ما ميكن ت�صميته بعقل النقل ونقل العقل.

ر الكبري بظاهرة  يه املفكرّ بداع، تعلن اأنها ردٌّ على ما ي�صمرّ م��ص�عـــة من النقل اإىل الإ

د مرتجمني ونقلة،  ل الكاذب التي حر�صت على اأن تظِهر  احلكماء امل�صلمني جمررّ الت�صكرّ

ـــة التي ظهرت خالل التفاعل مـــع ال�افد بح�ص�ر  بداعيرّ مـــع تغافل تـــامرّ عن اجل�انب الإ

امل�روث.
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بداع« على فر�ض عمل مغايٍر وهـــ� اأنرّ احلكماء مل يك�ن�ا تابعني  يقـــ�م »مـــن النقل اإىل الإ

ـــل، ثمرّ اأبدع�ا ثانيًا تاأكيدًا  ل من اأجل التمثرّ للنقـــل ول نقلـــة عنهم، بل كان�ا مبدعني. نقل�ا اأورّ

�1�
على وحدة الثقافة.

�صهام احل�صاريرّ لكلرّ  له اإىل اآخره، ه� اإثبات مق�لة الإ والهاج�ض الذي يحكم العمل من اأورّ

ن�صانيرّة جمعاء، واإظهار ال�حدة ال�صمف�نيرّة التي تظهر التفاعل  ثقافـــة يف تراكم ح�صاريرّ لالإ

بني ال�افد وامل�روث، كعملية تكاملت فيها اجله�د، وت�الت فيها العه�د.

يقف هذا العمل امل��ص�عي الكبري يف مقابل دعاوى امل�صت�صرقني واملتغربني من جهة ك�صر 

د  احتـــكار الغـــرب القدمي واحلديث للفل�صفة والتفل�صف، كما يف مقابـــل التيرّار الفقهيرّ املت�صدرّ

ر الفال�صفة وينهى عن الـــكالم، كما يحاول تر�صيد منهج بع�ـــض الباحثني الكبار  الـــذي يكفرّ

يف مقاربـــة هـــذه امل�صاألة من جهة الغـــرية الزائدة على ال�صرق من الذيـــن اأخرج�ا احلكماء 

�صالميرّة واأحلق�هم بالغرب القدمي املتمثرّل بالي�نان. امل�صلمني من الدائرة احل�صاريرّة الإ

خـــري اإىل الدكت�ر على �صامي الن�صار يف كتابه  راأيـــت الدكت�ر حنفي ين�صب هذا الراأي الأ

�صالم«، وبالفعل ي�صل الن�صار اإىل حـــدرّ ت�صنيف الفال�صفة  »مناهـــج البحث عند مفكـــري الإ

امل�صلمـــني اإىل هلرّيني اإ�صالمـــيرّ وم�صائي ورواقي ولكنه يعقب: »اإنرّهم مل يقف�ا عند حدرّ ال�صرح 

�صافة  بـــل اأ�صاف�ا اأبحاثًا خا�صًة بهـــم«. ثمرّ يبهن يف بقيرّة الكتاب على نقـــاط اخلالف والإ

ـــى ي�صل اإىل اإثبـــات دور امل�صلمني يف اكت�صـــاف املنهج ال�صتقرائيرّ العلمـــيرّ الذي مل يكن  حترّ

�ص�ليني  للي�نان وفل�صفتهم اأيرّ دور ملح�ظ يف تاأ�صي�صه وتط�يره مع ميٍل وا�صح عند الن�صار لالأ

والفقهاء.

ـــه يختلف يف النطالقـــة املنهجيرّة،  بـــداع، ولكنرّ كال الكتابـــني يلتقـــي يف تقديـــري عند الإ

فحنفي ي�صيف على الن�صار اإبداعيرّة الفال�صفة ويعيد تركيزهم يف داخل الدائرة احل�صاريرّة 

ـــة بنزعـــة ح�اريرّة وا�صحة فيها غمٌز خفـــيرّ اأحيانًا ووا�صح اأحيانـــًا اأخرى من قناة  �صالميرّ الإ

يه الدين امل�ؤ�ص�صة يف مقابل الدين الر�صالة. الفقه اخلادم لل�صلطان، اأو ما اأ�صمرّ

1- املنهـــج اأو املنــــاهج:

تختلـــف املناهج التـــي ي�صلكها حنفي يف كتابه بح�صب �صـــرورات العر�ض والبحث، فتارًة 

ل ثم يغ��ض يف حتليل امل�صم�ن يف جملد  جنده تاريخيرّا، وخا�صة يف النقل ثم بني�يًا يف التح�رّ
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بـــداع، وي�صمح الكاتب لنف�صه بتجـــاوز هذه التق�صيمة فيغرق يف النقـــل ويف التحليل لبيان  الإ

فكرة يريد اأن ي�ؤ�ص�ض لها للم�صتقبل: كاأول�يرّة ال�افد على امل�روث يف البداية واأول�يرّة امل�روث 

بداع يف النهاية. والإ

حكام ال�صارمة  ولكنرّ املنهج احلا�صن لهذه املناهج ه� املنهج الت�فيقيرّ الذي يبتعد عن الأ

ويحر�ـــض علـــى اإبراز التكامل يف العمليرّة التـــي دامت ما يقرب من اأربعة قـــرون، اإذا ت�قفنا 

عنـــد  ابن ر�صد، ثم ا�صت�ؤنفت مع �صدر الدين ال�صـــريازي يف القرن العا�صر وما بعده قبل اأن 

د ن�صرًا  اه الفقهيرّ املت�صدرّ يذوي الهتمام بالفل�صفة وي�صبح �صديد النخب�يرّة بعدما حقق الجترّ

�صاحقًا عليه فحً�ل الفيل�ص�ف اإىل عني من عي�ن النجا�صة.

يـــبز املنهـــج الت�فيقيرّ يف نهايات العر�ض يف ما يبديـــه الكاتب من مالحظات ت�صتهدف 

فكار اأو اإثباتها ففي تلخي�صه لإجنازات الفارابيرّ يق�ل: تنظيم الأ

»قراأ الفارابي اأر�صط� قراءة اأفالط�نيرّة، كما قراأ اأفالط�ن من قبل قراءة اأر�صطيرّة، حترّى 

ل  ر ثالث يجمع بني الثنني، فتح�ل اأر�صط� اإ�صراقيًا كما حت�رّ ميكن �صم املذهبني معًا يف ت�ص�رّ

ر متكامل اأتاه من امل�روث  اأفالط�ن عقليًا طبيعيًا، والفارابي ه� اجلامع بني الثنني يف ت�ص�رّ

�2�
ه بت�ص�راته للعامل« كمخزون نف�صي ميدرّ

بداع(، يف اخلال�صة  وي�صتمر هذا املنهج حاكما حتى اجلزء الثاين من املجلد الثالث )الإ

مها الكاتب عن معيار العلم وحمك النظر للغزايل فيق�ل: التي يقدرّ

ى بلغة الع�صر  �صليرّ وه� ما ي�صمَّ »معيـــار العلم عر�ض لل�افد امل�روث يف اإطار امل�روث الأ

»اأ�صلمـــة العلـــ�م« مـــن اأجـــل التفهيم والحتـــ�اء حفاظـــًا على اأ�صالـــة املـــ�روث وقدرته على 

�3�
بداع«. الإ

ول يترّ�صـــع املقام لعر�ض بقيرّة ال�ص�اهد على هيمنة املنهج الت�فيقيرّ حترّى عند اخل��ض يف 

م املنهج الت�فيقيرّ  حتليل الن�ص��ض، وقد جند يف الهدف العام الذي ي�صغل املفكر �صببًا لتحكرّ

م�ر يف حماولة فهمي ملا يريده كاتبنا الكبري: يف كتابه، وا�صمح�ا يل اأن األحظ هذه الأ

خري  - لقـــد قـــراأت لـــه يف ثقافة املقاومـــة ويف جريدة اجلريـــدة، و�صمعتـــه يف امل�ؤمتر الأ

ـــف من اأهميرّة اجلدل النظريرّ و�صـــ�ل اإىل العمل، فاملختلف�ن نظريًا ميكنهم اأن يترّحدوا  يخفرّ

يف العمل.



)العدد الثامن ع�صر(المحجة

138   

ت عنه كتاباتـــه يف العقيدة والثـــ�رة، عندما حاول اأن يقـــرب امل�صافة  َ وهـــذا م�قـــف عبرّ

�صالميني والعلمانيني، ووجـــد يف العدليرّة مدخاًل عقيديًا ل�حـــدة اجلهد الجتماعيرّ  بـــني الإ

وال�صيا�صيرّ بني الق�ى املختلفة.

- هنـــا اأي�صًا ي�صتح�صر الكاتب جتربة التفاعل بـــني ال�افد وامل�روث ليخاطب احلا�صر، 

ة وتاريخها،  مرّ ويعيد كتابة الن�ص��ض بب�صرية احلكيم املعا�صر، معيدًا و�صل ما انف�صل بني الأ

معتبًا اأنرّ عمليرّة الت�ا�صل لي�صت تلقائيرّة بل عمليرّة جديدة على احلكيم املعا�صر اأن يق�م بها 

ويحييها وي�ص�قها لت�صتعيد تاأثريها يف تغيري احلا�صر وبناء امل�صتقبل.

مة �صرورية للتغيري،  - مع اجلابري وحنفي جند اإعادة بناء العقل النظريرّ والعمليرّ مقدرّ

وكالهمـــا يعرف اأنرّهـــا �صروريرّة، ولكـــن لي�صت كافيـــًة، فالعقيدة والث�رة مل جتـــد من يتبنرّى 

ـــة واأكادمييرّة و�صيا�صيرّة، ما يعيدنا  �صات فكريرّة واجتماعيرّ �صرّ
ت�ص�يقها من كـــ�ادر واأحزاب وم�ؤ

اإىل دائرة العالقة بني املفكر و�صاحب القرار، والعالقة بني النخب�يرّة واجلماهرييرّة، بل واإىل 

، والدور التي ميكنهـــا اأن تق�م به يف ت��صيع اآفاق  دائـــرة الفل�صفة والنا�ـــض يف امل�صرق العربيرّ

الفهم لل�افد وامل�روث، ثم ترجمة هذا الفهم حركة يف ال�اقع وامل�صتقبل.

2- تاأثــــر التاأويــــل مبنهـــج التوفيــــق:

اإذا كنـــا نريـــد اأن َنعُب من التاريخ اإىل الع�صر، فمـــن الطبيعيرّ اأن مييل تاأويل الن�ص��ض 

ة مـــن البحث عن اإرادة  اإىل ت��صيـــع حقـــل الدللة، بل واإىل خلـــق دللة خافية للن�ض م�صتمدرّ

د اأ�صالة املـــ�روث حترّى وه� ينقل ال�افد  الفيل�صـــ�ف الـــذي يريد بح�صب حنفي غالبًا، اأن ي�ؤكرّ

بداع: »اإنرّ اأهم دللة للطبيعيرّات القدمية  ، يق�ل يف جملد الإ بداعيرّ ويتمثرّله متهيدًا للتنظري الإ

ن�صان والطبيعة  ن�صان نح�هـــا، فالإ ن�صان، واجتاه الإ ن�صانيرّة، اجتاهًا نحـــ� الإ هي نزعتهـــا الإ

ـــات الالاإن�صانيرّة، �صبـــب التل�ث والت�صحـــر، كما اأنرّ  مت�صايفـــان مما يحفظها مـــن الطبيعيرّ

الطبيعـــة مفت�حـــة  مما يحفظهما مـــن الطبيعيرّات الن�صبية اخلالية مـــن القيمة ومن اهلل - 

�4�
قن�م.« الأ

وهذه كما يظهر ا�صتفادة معا�صرة من طبيعيات ابن �صينا، »فاملهم ه� الروؤية ل احلدث، 

�5�
واملنهج ل امل��ص�ع، واملقدمات ل النتائج«.

لة  �صالة يذكـــر الكاتب عقب ذكر الن�ص��ض املط�رّ ويف حماولـــة للرتكيز على الفرادة والأ



المحجة )العدد الثامن ع�صر(

139   

ات التي ورد فيه ا�صم الفيل�ص�ف الي�ناينرّ ويعتب ذلك م�ؤ�صرًا لعدم انبهار احلكيم  عـــدد املررّ

العربـــيرّ بالي�نـــاينرّ وم�صيرّه يف �صخ�صنـــة ال�افد على الرغم من اأنرّ هنـــاك ع�امل اأخرى قد 

، منهـــا احلملة على الغـــرب القدمي وو�صم  ت�صبـــب هـــذا القت�صاد يف ذكـــر احلكيم الي�ناينرّ

الفال�صفة بالتبعيرّة، ثم رغبة الفيل�ص�ف يف مترير الفل�صفة الي�نانيرّة باأقلرّ حت�ص�ض ممكن من 

دة. �صالميرّة ونخبها املرت�صرّ ة الإ مرّ قبل الأ

3- مـــــالحظــــــات:

نـــا �صن�صبح اأكرث ثقة  د اأنرّ - اإذا قاربنـــا تاريخنـــا الفل�صفيرّ على طريقـــة حنفي فمن امل�ؤكرّ

ا ه� الي�م حتدٍّ ي�ميرّ ميكننا اأن نق�م  قدمـــني واإمنرّ بداع  لي�ض مقت�صرًا على الأ باأنف�صنـــا، فالإ

مبتطلباته املعرفيرّة والعلميرّة...

�صالمي اأظهر احلاجـــة املا�صة اإىل ظه�ر الفقهـــاء الفال�صفة الذين  - ولكـــنرّ التاريـــخ الإ

ل�ن الفل�صفة والفكر اإىل ح�افز تط�ير  يردم�ن اله�ة بني اآفاق الفل�صفة واأ�صالة الفقه، ويح�رّ

. فعل يف عمليرّات التغيري الكبى يف العامل العربيرّ ، الذي اأثبت اأنرّه الأ لالجتهاد الفقهيرّ

ولي�ـــض عيبًا ول منق�صـــًة اأن نق�ل، اإنرّ الفقه املنفتح علـــى الفل�صفة ه� مفتاح التغيري فال 

تكفري ول اإق�صاء ول اإلغاء، بل تفاعل وحي�ية فكريرّة ت�صيء الن�ضرّ بجراأة الفيل�ص�ف وتق�ائيرّة 

الفقيه.

مام اخلمينـــيرّ و�صخ�صيرّته اجلامعة بني الفقـــه والفل�صفة والعرفان،  - وت�صـــكل جتربة الإ

مدخـــاًل لفهـــم �صـــروط التغيري املعا�صـــر التي ل تكتمـــل اإل بتحريـــر الفقيه مـــن ال�صلطان، 

وم�صاحلة الن�ضرّ مع الفهم املتط�ر للدين الر�صالة بعيدا عن �صك�نيرّة الدين امل�ؤ�ص�صة.

اأرى اأنرّ ال�صريعة طلبت من العقل اإن�صاء املعرفة يف اجلدل ال�صاعد من اخللق اإىل احلق، 

واإن�صـــاء الفهم يف اجلدل النازل من احلق اإىل اخللق؛ لكي تلتقي اأ�صفار العقل ال�صاعدة مع 

اآيات ال�حي النازلة.

ن�صان يف �صبيل اهلل يف الظاهر ويف �صبيل ال�صلطان يف احلقيقة.  �صعريرّة بالإ ت الأ »لقد �صحرّ

م�ية«. فقـــد كانت النتيجة ال�صيا�صيرّة  �ن »الأ �صاعـــرة فقهاء ال�صلطة؛ لذلك ُي�صمَّ فقـــد كان الأ

�6�
ة اإرادة ال�صلطان على القان�ن، يفعل ما ي�صاء ول معقب حلكمه«. �صعرية اأول�يرّ لالأ
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