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ال عل�مية  ـــر ح�صـــن حنفـــي – علـــى مـــا نعلـــم – مـــن ال�جهـــة الأُ بـــداأ م�صـــروع املفكرّ

ب�صتم�ل�جيـــا( مع ترجمته لكتاب �صيبن�زا »ر�صالة يف الاله�ت وال�صيا�صية« – ولعلرّ  )الإ

اأعظـــم مـــا اأ�صهم به �صبينـــ�زا يف الفل�صفة هـــ� ف�صل العقل عـــن النقـــل، وا�صتبعاد كلرّ 

، وقد كانت الدرا�صات التاريخيرّة التي قام بها  التف�صـــريات الغيبيرّة عن التفكري الفل�صفيرّ

ناجيل يف كتابه »ر�صالة يف الاله�ت وال�صيا�صة« ا�صتباقًا وتد�صينًا للبح�ث التاريخيرّة  لالأ

يف القـــرن التا�صـــع ع�صر، من كتـــاب حياة ي�ص�ع لهيغـــل، اإىل كتاب ج�هـــر امل�صيحيرّة... 

ـــة والراديكالية. فهل انتهى  ل�صرتاو�ـــض، وانتهـــاء بكتابات في�ربـــاخ الاله�تيرّة – النقديرّ

قلرّ  الدكت�ر ح�صن حنفي اإىل ما انتهى اإليه �صيبن�زا يف اأول�يرّة العقل على النقل، اأو على الأ

�صالمي؟ �ض �ص��صي�ل�جيا الدين – يف م�صروعه للي�صار الإ �صرّ
ما قام به ماك�ض فيب م�ؤ
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ًة، ول غربيرّة، بل لها يف الرتاث العربيرّ  ة العقل على النقل لي�صت م�صاألًة �صبين�زيرّ اإن اأول�يرّ

�صالمـــيرّ مـــكاٌن ومكانٌة، مـــع الفارابي، وابن �صينا، وابن ر�صد. فقـــد اقت�صر التفكري يف  - الإ

، قبل الفل�صفة على ق�اعـــد واأدلرّة اأ�ص�ليرّة تق�م على  �صالميرّ امل�جـــ�دات يف الفكر العربـــيرّ الإ

حكام والتكاليـــف )كال�ج�ب واحلظر والندب  دلرّة ال�صرعيرّة والأ ، والأ ال�صت�صحـــاب الفقهيرّ

باحـــة(، وعلى ال�صتح�صان اأو الـــراأي وال�صت�صالح اأو الجتهـــاد، وفق ق�اعد  والكراهـــة والإ

»م�صب�طـــة« تقـــ�م على ق�انـــني الل�صان كالنحـــ� وال�صرف والبيـــان و�صرائـــط ال�صتنباط، 

وامـــر، والبيان، واخلب،  وال�صتـــدلل الفقهـــيرّ )كالعام واخلا�ـــض، والنا�صخ واملن�صـــ�خ، والأ

وحكم العلرّة، والحتجاج بخب ال�احد، والقيا�ض والجتهاد( وفق مبداأ التمييز ما بني املحكم 

. واملت�صابه يف الن�ض الدينيرّ

ة مـــن ال�صطالحيرّة  واأتـــى املتكلمـــ�ن فاأ�صاف�ا اإىل هـــذه الق�اعد ق�اعـــد اأخرى م�صتمدرّ

ـــة، ومال ه�ؤلء اإىل منـــٍط من التاأويل الكلرّي، والجتهاد املُر�صـــل يف اإطار علم اأ�ص�ل  الكالميرّ

الدين )يف اجلمع ما بني امل�صطلـــح الفقهيرّ وامل�صطلح الكالميرّ الفل�صفيرّ )كالعلة واملعل�ل، 

وال�ج�د والعدم، والكليرّ واجلزئيرّ اإلخ(.

وجـــاءت الفل�صفـــة ف��صعـــت العلم بامل�جـــ�دات على قاعـــدة البهان واملنطـــق كاأ�صا�ض 

للمعرفة واليقني، ف�صار »للقيا�ض« �صفًة عقليرّة ومنطقيرّة وبرهانيرّة �صرفة، تق�م على الت�ص�ر 

ـــة ال�صروريرّة عند الفارابي هي  والت�صديـــق واحلد ال�صحيـــح )البهاين(. فاملعرفة اليقينيرّ

ت  م�ٍر �صحرّ املعرفة الفل�صفيرّة، وكل معرفة غريها مثالت اأو خيالت لها: »ما يف امللرّة مثالت لأ

يف الفل�صفة«.

وعنـــد ابن �صينـــا املعرفة تق�م على احلـــد ال�صحيح والقيا�ض ال�صحيـــح، وه� البهان، 

دبـــي( وال�ص�ف�صطائي، واخليايل  ـــز عن احلدرّ اجلديل )الكال�صيكـــي( واخلطابي )الأ املتميرّ

)ال�صعري(.

مـــر عند ابن ر�صد، فُطرق احلـــدرّ والت�ص�ر والقيا�ـــض والت�صديق ثالث، هي:  وكذلـــك الأ

البهانيرّة واجلدليرّة واخلطابيرّة، يف اأول�ية البهان على البيان والعرفان.

ـــة العقالطيـــة  ثـــروا - �صلبـــًا - بالنظـــرة الي�نانيرّ قـــد يقـــال: اإنرّ الفال�صفـــة امل�صلمـــني تاأ

)الل�غ�قراطية( يف تقدمي الكلرّيات على اجلزئيرّات، والذهنيرّات على العينيرّات، واملاهية على 

ال�ج�د، غري اأنرّهم اأجمع�ا على اعتبار املعرفة علمًا بامل�ج�دات كم�ج�دات على �ص�ء العقل 
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. الكليرّ والك�ينرّ

�صتاذ حنفـــي يف منهجه  يف كتابـــه امل��ص�عـــي الكبـــري »من العقيـــدة اإىل الث�رة« يترّبـــع الأ

ـــة، وهي طريقـــة جداليرّة، تق�م علـــى نظريرّة الك�صب،  �صعريرّ التاأويلـــي الطريقـــة الكالميرّة الأ

�صيلة والعل�م الدخيلة  ـــة الطبيعيرّة امليتافيزيقيرّة، وذلك يف متييزه ما بني العلـــ�م الأ وال�صببيرّ

�صالحي م�صطفـــى عبد الـــرازق يف اعتبار علم  �صـــالم، �صـــريًا علـــى خطى ال�صيـــخ الإ يف الإ

اأ�صـــ�ل الفقه اأو »الفل�صفة الفقهية« - علـــى حد تعبريه - اأقل ن�احي التفكري تاأثرًا بالعنا�صر 

ـــة« الدخيلـــة )الي�نانية( وه� منط مـــن التفكري يترّفق براأي ال�صيـــخ عبد الرازق مع  جنبيرّ »الأ

دة،  طبيعـــة العرب العمليرّة الفكريرّة، البعيدة عن مباحث ما وراء الطبيعة امليتافيزيقيرّة املجررّ

واأقرب اإىل مفه�م احلكمة منه اإىل الفل�صفة.

�صالمي علي �صامي  ـــر الإ �صتاذ ح�صن حنفي - املفكرّ طروحة - قبـــل الأ ـــى هذه الأ وقـــد تبنرّ

خري مع  �صالم« وفيهـــا يتالقى الأ ري الإ الن�صـــار يف كتـــاب امل�صه�ر »مناهج البحث عنـــد مفكرّ

ابن تيميرّة لي�ض فقط يف مناوءة الفل�صفة واملنطق - مع اأهميرّة هذا النقد من ال�جهة العلميرّة 

�صالميرّة  ا مع ال�صت�صراق التقليدي يف رد ق�ص�ر العقليرّة ال�صاِميرّة )الإ ـــة - واإمنرّ ب�صتم�ل�جيرّ الإ

نتاج اأمٍر واحد يف دائرة واحدة ه� »الت�حيد«. ، لإ واليه�ديرّة( اإىل ا�صتعداد فطريرّ طبيعيرّ

ـــة احل�صاريرّة على  �ض الدكتـــ�ر حنفي نظريرّته الفكريرّ �صرّ
يف كتابـــه »الـــرتاث والتجديد« ي�ؤ

�صـــة اأي ما يعادل »عل�م القـــراآن« يف تراثنا القدمي.  وىل يف ال�حـــي والكتب املقدرّ �صـــ�ل الأ الأ

وغايتـــه يف ذلـــك اإمكانيرّة حت�يل ال�حي اإىل علم اإن�صاينرّ �صامـــل، لتحقيق ال�حي يف التاريخ، 

�صالم،  �صالم )العهد القدمي والعهد اجلديد( مرورًا بالإ مـــن مراحل ال�حي ال�صابقة على الإ

وانتهـــاًء بالع�صـــ�ر احلديثـــة. وذلـــك لتجاوز مناهـــج التف�صري التـــي عرفها تراثنـــا القدمي 

)الكالميـــة والفل�صفية والفقهية وال�ص�فية( التي ترواح براأيه بني مناهج ن�صيرّة اأو عقليرّة اأو 

ـــة اأو وجدانيرّة، هـــذا مع حماولة نظريرّة جديدة للتف�صري جامعـــة لها كلها، تك�ن مبثابة  واقعيرّ

. ن�صاينرّ ر لل�اقع وتط�ره ابتداًء من ال�حي وانتهاًء باجلهد الإ اإيدي�ل�جيا تنظِّ

�صالمي؟ اليمـــني والي�صار يف الفكر الدينيرّ - بنظر الدكت�ر - حنفي  مـــاذا عن الي�صار الإ

- هما و�صعان اجتماعيرّان يدلن على وج�د طبقتني اجتماعيرّتني، حتاول كلرّ طبقة اأن تدافع 

ـــة املتاحة يف املجتمعات التقليديرّة وهـــي العقائد الدينيرّة. وهي  بنية النظريرّ عـــن حق�قها بالأ

ـــة عمليرّة ولي�صـــت ق�صيرّة نظريرّة، وبنـــاء اجتماعي اأكرث منـــه حقيقة فكريرّة.  بتعريفـــه - ق�صيرّ

نتاج وامل�صيطرة على احلكم،  قليرّة امل�صيطرة على و�صائل الإ حتـــاول اإحدى الطبقتني، وهي الأ
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خرى، ل�صاحلها، عن طريق الفكر الدينيرّ اأي تف�صريها للدين ل�صاحلها،  ا�صتغالل الطبقة الأ

غلبيرّة امل�صتَغلرّة، اإعادة تف�صري الدين ل�صاحلها للق�صاء  خرى، وهي الأ كما حتـــاول الطبقة الأ

قليرّة امل�صيطرة بنف�ض ال�صالح )الدين( وهذا هـــ� معنى العبارة امل�صه�رة عن الدين  علـــى الأ

�1�
نرّه »اأفي�ن ال�صع�ب و�صرخة امل�صطهدين« - اأو »فيتامني ال�صع�ب« باأ

تق�م نظريرّة العلم اأو املعرفة يف علم اأ�ص�ل الدين كما يفهمه الدكت�ر حنفي على م�قفني: 

ول يجعل الإميان و�صيلة للمعرفة، والإميان فعل اأورّيل ل ي�صبقه فعل اآخر، يقبل ول يرف�ض،  الأ

ي�صلرّم به ول يعرت�ض، ياأخذ ول يعطي، ثم ياأتي دور النظر يف تبير الإميان وفهمه دون نقده 

ي اإىل الطاعة والر�صا مبا يعطى لل�صعب  ومتحي�صـــه. وهذا ه� م�قف اليمـــني، فالت�صليم ي�ؤدرّ

مـــراء اإىل النقياد للحـــكام اإىل الت�صليم بال��صع  مـــن حقائـــق عليه قب�لها، مـــن الطاعة لالأ

�2�
القائم وال�صتكانة واخل�ص�ع له.

وىل  ـــا ب�صـــدد نظريرّة ال�ج�د، اإجابـــة على �ص�ؤال: ماذا اأعرف؟ فهنـــا ثمة م�قفان: الأ اأمرّ

، املمكـــن، ويق�صد بذلك العامل الذي نعي�ض  يريد جعـــل م��ص�ع املعرفة ه� احلادث، املتغريرّ

ـــى ميكن النتقال بعد ذلـــك من احلادث اإىل القدمي، ومن املتغـــريرّ اإىل الثابت، ومن  فيـــه حترّ

املمكـــن اإىل ال�اجـــب، فالعامل حمك�م عليه هنا، بالفناء من اأجـــل اإثبات م�ج�د وراء العامل 

ثبات �صيء  يكـــ�ن ه� البقـــاء، واحلكم على العامل بالفناء اإلخ. والعامل هنا لي�ـــض اإل و�صيلة لإ

اآخر، ه� اهلل. فاهلل ه� الباقي، والعامل ه� الفاين، اهلل ه� الغني والعامل ه� الفقري املحتاج. 

وي�صتطيـــع الغنـــي اأن يفعل بالفقري ما ي�صاء، فال قان�ن يحفظ للفقري حق�قه اإل رحمة الغني 

بـــه، ول اإرادة تقـــف يف م�اجهة الغني اإل بف�صه واإرادته،  ومن ثـــمرّ ل ت�جد ق�انني للطبيعة، 

ن�صـــان يف عامل يحكمه ال�صحر  بـــل ميكن للحجر اأن ينقلـــب ذهبًا، والع�صا ثعبانًا، ويعي�ض الإ

.  وهذا ه� م�قف اليمني يف الفكر الدينيرّ
�3�

ويدركه باخلرافة...

ن�صان  يف مقابـــل ذلك، هناك اجتاه اآخر يجعل هذا العامل باقيًا م�صتقرًا، ويجعل جهد الإ

فيـــه منتجـــًا وم�ؤثرًا. فالعامل لي�ض ممكنًا، بل واجٌب، ولي�ـــض حادثًا، بل قدمي يخ�صع لق�انني 

ن�صان معرفتهـــا وال�صيطرة على الطبيعة من خاللها، وا�صتغاللها  طبيعية مطردة، ميكن لالإ

ل�صاحلـــه، وت�صتع�صي على حماولة للق�صـــاء عليها اأو التدخل يف �صريها، وعليها تتحطم كل 

رادات امل�صيطـــرة، وكل القـــ�ى القاهرة، فال �صـــ�ت يعل� على �صـــ�ت الطبيعة، ول قان�ن  الإ

يطغى على قان�نها، فالعامل لي�ض و�صيلة ل�صيء اآخر بل ه� غاية يف ذاته، وه� لي�ض فانيًا، بل 

. ن�صان فيه لي�ض عار�صًا، بل ج�هري. وذلك ه� الي�صار يف الفكر الدينيرّ باٍق، ووج�د الإ
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ر نظريرّة املعرفة - عندما  وقـــد ي�صتغل اليمني هذا امل�قف الي�صـــاري ل�صاحله - كما يف�صرّ

ـــر الطبيعة وا�صطرادها ل�صالح النظم الت�صلطيـــة والراأ�صمالية، فيجعل قان�ن العر�ض  يف�صرّ

والطلب اأو ال�صلة بني �صاحب راأ�ض املال والعمال، اأو ق�انني الربح والحتكار ق�انني طبيعية 

وحتمية...

كمـــا ميكـــن للي�صار اإعادة تف�صري م�قف اليمني ل�صاحله وذلـــك بالعتماد على ل حتمية 

ق�انـــني الطبيعـــة ل�صالح اجلماهري، فالنظـــام الراأ�صمايل ل يك�ن - واحلـــال هذه - نظامًا 

قليرّة امل�صيطرة اأبدع ما اأنتجه العقل  ثابتـــًا، بل ميكن تعديله، وهذا النظام الذي ترى فيـــه الأ

�4�
الب�صري ميكن الث�رة عليه وقلبه راأ�صًا على عقب اإلخ

لهيرّة، وامل�قف منها اإىل نظريرّة  وق�ض على ذلك �صائر امل��ص�عات، من م��ص�عة الذات الإ

راديرّة، والعقـــل والنقل، واخلري وال�صر، واحل�صن  فعال املطلقة والإ ال�صفـــات والذات، اإىل الأ

�صالمي الكال�صيكي. والقبح اإلخ... ال�اردة يف الرتاث الإ

فعال، والعقل  فعال(، ب�صقيهـــا خلق الأ وتدخل هـــذه امل��ص�عات )الذات وال�صفات، والأ

م�ر  لهيرّات التي ت�صمل نظريرّتي الت�حيد والعدل، اأو �صمن العقليرّات وهي الأ والنقـــل �صمن الإ

�صافة اإىل برهان  التي ميكن ال��ص�ل فيها اإىل يقني عقليرّ والتي تعتمد على برهان عقليرّ بالإ

مامية( فاإنرّ  حكام، والإ �صماء والأ ربع التالية )النب�ة واملعاد والأ النقل... اأما امل��ص�عـــات الأ

هـــا تدخل يف نطاق ال�صمعيرّات التي ل ميكـــن ال��ص�ل فيها اإىل يقني عقلي والتي ل تعتمد اإل 

�5�
على النقل وحده ومن ثم فهي ظنية ل يكفر منكروها.

ول مييني يحـــاول اجلمع بـــني املجم�عتني فـــريد العقليات اإىل  وهنـــا يبـــدو م�قفـــان: الأ

�صا�ض العقلـــيرّ اليقينيرّ الذي تعتمد عليه، وه� بهـــذا ي�صاوي اهلل باأم�ر  ال�صمعيـــات هادمًا الأ

املعاد، ويق�صم النا�ض اإىل م�ؤمنني وكفار، ويجعل النب�ة �صروريرّة ول ق�ام حلياة النا�ض بدون 

ن�صان قا�صٌر عقاًل، فه� يحتاج اإىل و�صاية من اخلارج. نب�ة، واأن الإ

ن�صان، ويجعله م�صتقاًل، قادرًا  ويف مقابل ذلك يرف�ض الي�صار كل اأ�صكال ال��صاية على الإ

. ر التاريخيرّ ن�صان يف جمرى التط�رّ ل يحتاج اإىل ع�ن خارجيرّ نظريرّ اأو عمليرّ وي�صع الإ

قل، فاإنرّ  م��صـــ�ع املعاد قد يك�ن ه�  ن�صان علـــى الأ واإذا كانـــت النبـــ�ة تتناول ما�صي الإ

خرويات اإجابة عن  �صا�صي يف ال�صمعيات، فال ي�جد ديـــن اإل ويتناول م��ص�ع الأ امل��صـــ�ع الأ

ول يجعل اهلل ه� الذي مييت  ن�صان بعد امل�ت؟ وهنا يبدو م�قفان: الأ �ص�ؤال: ماذا يحدث لالإ
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مرا�ض وح�ادث الطرق  واأن املـــ�ت حادث بق�صاء اهلل وقدره وواقع بفعـــل اهلل ولي�ض بفعل الأ

اأو الغتيالت اإلخ..

مرا�ض  ويف مقابـــل ذلـــك، امل�قف الي�صاري يجعل املـــ�ت واقعًا باأ�صبابه املبا�صـــرة مثل الأ

ن�صان،  وحـــ�ادث الطرق والغتيالت واحلـــروب، وبتغيري ال�اقع تقل اأ�صباب املـــ�ت ويحيا الإ

مرا�ض،  قالل من ن�صبته بالق�صاء على الأ فال�اقع ميكن تغيريه اإىل واقع اأف�صل وامل�ت ميكن الإ

، وتنظيم املرور للتقليل من ح�ادث ال�صري اإلخ. ون�صر ال�صالم الداخليرّ واخلارجيرّ

تـــي م��صـــ�ع ال�صيا�صة، كاآخر م��صـــ�ع تقليديرّ يف علم اأ�ص�ل الديـــن القدمي، ويظهر  وياأ

ول م�قف اليمـــني الذي يجعل ال�صيا�صة ملحقًا لعلم اأ�ص�ل الدين، ولي�صت اأ�صاًل  م�قفـــان: الأ

مـــن اأ�ص�لـــه، كالت�حيد والعدل، ولي�صت ال�صيا�صة من املمار�صـــة الي�ميرّة للم�ؤمنني، فقد لعن 

مام حممد عبده مثاًل - . اهلل �صا�ض وي�ص��ض - كما قال الإ

قة  ويف مقابـــل ذلك هناك م�قف اآخر يجعل من ال�صيا�صة اأ�صاًل ل فرعًا، واأنرّها هي املحقرّ

�ص�ل الدين، واأنرّ اهلل وال�صعب �صن�ان. وه� امل�قف الذي يجعل الفكر ال�صيا�صيرّ يدور ح�ل  لأ

�صخا�ض، فالزعماء  يـــة �صد عبادة الأ �صات الد�صت�ريرّة، وه� م�قف النظم التقدمرّ �صرّ
بنـــاء امل�ؤ

دة ل ميكن اإف�صادها، وولء احلاكم للمبادئ  �صات ق�يرّة ومتجررّ �صرّ
ترحـــل وال�صع�ب تبقى، وامل�ؤ

�6�
ية بطبيعتها. ية هي نظم دميقراطرّ والتزام الد�صت�ر، وبالتايل فاإنرّ  النظم التقدمرّ

ويختـــم الكاتب يف م�قفه من الرتاث والتجديد قائـــاًل: ل اأريد اأن اأعطي مفتاحًا واأق�ل: 

�صاعرة هم  �صاعرة واملعتزلة يف تراثنا القدمي، فالأ اإنرّ اليمـــني والي�صـــار يف الفكر قد مثرّلته الأ

، وبالتايل تكـــ�ن ماأ�صاتنا  ، واملعتزلة هم الي�صار يف الفكـــر الدينيرّ اليمـــني يف الفكـــر الدينـــيرّ

نـــا ب��صعنا الجتماعيرّ وبدخلنـــا املحدود وباأر�صنا  �صعري ميني، يف حني اأنرّ نـــا بتك�يننـــا الأ اأنرّ

، وهنـــا تظهر �صرورة  الزراعيـــة ي�صار. وبالتـــايل يك�ن اختيارنا الفكـــري غري واقعنا املاديرّ

�7�
اإعادة الختيار الفكريرّ حترّى يترّفق الفكر مع ال�اقع.

هذه اخلال�صة تبنيرّ م�قف الكاتب املتاأثل يف الرتاث، وه� كناية عن حالة حمايرة ما بني 

اأ�صعريـــة يف الفكر، واعتـــزال يف ال�صيا�صة، والجتماع، وه� م�قـــف تقليدي وقع فيه العالمة 

ابـــن خلدون، الـــذي كان اأ�صعريًا يف الفكر يدعـــ� اإىل اإبطال الفل�صفة، ودهريـــًا يف ال�صيا�صة 

والجتماع وعلم التاريخ واملعا�ض )القت�صاد(.

م الكاتب ح�صن حنفي  كيـــف ال�صبيل اإىل اخلروج من هـــذه احلالة النف�صاميرّة؟ ل يقـــدرّ
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مـــي يف ال�صيا�صة، غربيرّ العقل �صرقيرّ اله�ى. وهذه  اأج�بـــة نهائيرّة، فه� �صلفيرّ يف الفكر، تقدرّ

�ض »علم  �صرّ
ـــة نالحظها عنـــده يف كتابه »مقدمـــة يف علم ال�صتغراب« حيـــث ي�ؤ احلالـــة البينيرّ

ال�صتغـــراب« )با�صـــم الفل�صفة؟( كنقي�صة لال�صت�صراق. فيق�ل مثـــاًل: ال�صتغراب ه� ال�جه 

نا )ال�صرق( من  خـــر واملقابل والنقي�ض من ال�صت�صراق، فاإذا كان ال�صت�صراق ه� روؤية الأ الآ

خر )الغرب( فاإنرّ  علم ال�صتغراب يهدف اإىل فك العقدة التاريخيرّة املزدوجة بني  خـــالل الآ

�8�
خر«. ب العظمة عند الآ نا ومركرّ خر، واجلدل بني مركب النق�ض عند الأ نا والآ الأ

لــــــة على مرّكبــــــــات �سيك�ل�جّيــــــة؟ هــــــل تقـــــــــ�م املعرفـــــــــــة، باملح�سّ

ومــــــــــا هـــــي الطريقــــــة ال�سحيحـــــة يف العلم )املعرفـــــة( والعمـــــــل؟

ـــة للرتاث ، على  ـــة )اجلينيال�جيرّة( والتاريخيرّ احلـــلرّ براأينا، هـــ� يف ال�صتعادة التجاوزيرّ

؛ يف جدليرّة املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل. ، وم�صتقبليرّ اأ�صا�ض وج�ديرّ

م، وتاأكيد الذات والكين�نة،  ة اإىل ال�حدة، والتقـــدرّ مرّ وهـــذه ال�صتعادة حتكمها حاجـــة الأ

مر يتطلب  ، عن النه�صة، عن التن�ير، وهذا الأ �صالح الدينيرّ ول ينف�صل يف هذه العمليرّة، الإ

، يقرتن الدينيرّ  ـــة، اأيًا كان ل�نها، باجتـــاه فكر جديد دينيرّ ودنيـــ�يرّ �ص�ليرّ جتـــاوز النظرة الأ

يجاب كلها،  م�ر ياأخذ من الرتاث عنا�صر الإ بالدني�ي، باحلداثة دون خ�ف من حمدثات الأ

رادة والختيار  من منطق الفال�صفة، اإىل عل�م الذرية التجريبية عند العلماء، اإىل مفه�م الإ

�صالم،  ميـــان على الإ رجاء )بتقـــدمي املعرفة على الإميان والإ عنـــد املعتزلـــة، على مفه�م الإ

ن�صـــان اإىل اهلل تعـــاىل( اإىل الت�صـــ�ف العقلي الداعـــي اإىل تقدمي  واإرجـــاء احلكـــم على الإ

ديان، اإىل  الـــروح على الن�ض، واملعنى على احلرف، يف وحدة ال�جـــ�د، ووحدة املذاهب والأ

ن�صان، مبناأى عـــن النزعات التمركزية على الذات،  النظريـــات الك�نية احلديثة يف عل�م الإ

ن�صانية، يف  ن�صـــان باجلماعة ال�طنية والإ خر، والإ والتباعيـــة، والتبعية يف عالقة الذات بالآ

�صالمية مبعزل عـــن التق�قع املذهبي،  متنا العربيـــة والإ م�صـــروع جديد يعطـــي امل�صروعية لأ

والطائفـــي، والق�مي، ومبناأى عن التمذهب ال�صيعـــي وال�صني، والبحث عن الفرقة الناجية، 

يف الفرق ما بني الفرق.

مر ل ت�صمنـــه اإل فل�صفة الختالف التي تق�م على التعددية الفكريرّة والروحية،  وهـــذا الأ

ب�صتمية( معيار للحق واحلقيقة،  وعلى اعتبار النقد �صلطة ف�ق كل �صلطة واملعرفة العلمية )لإ

ن�صان معيار ال�ج�د والكين�نة يف عالقته مع اهلل والك�ن والكين�نة. والإ
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�صالح الدينـــيرّ يف الغرب على البوت�صتانتية، والع�دة اإىل الطبيعة، والنزعة  لقد قام الإ

ن�صـــان( وما حملته مـــن اأخالقيرّة جديـــدة تق�م على العلـــم والعمل،  ن�صانيـــة )اأ�صالـــة الإ الإ

والعقـــد والعهد وال�عد، واملبادرة والريادة والتف�صري ال�جـــ�ديرّ )الزمني( لعالقة الاله�ت 

بالنا�صـــ�ت، وكم نحن بحاجة اإىل له�ت حتريـــر، اأو »بروت�صتانتيرّة« اإ�صالميرّة نرى عالماتها 

�صالميرّة دورها  تنا العربيرّة والإ مرّ ، يعيد لأ �صالحيرّ يراينرّ الإ يف النمـــ�ذج الرتكيرّ واملاليزيرّ والإ

ن�صانيرّة من ال�صتعمـــار وال�صتثمار وال�صتحمار – كما يق�ل  ن�صان والإ احل�صـــاريرّ لتحرير الإ

علي �صريعتي – من اأجل اإقامة م�صروع تق�م عليه م�صروعيرّتنا يف هذا العامل!
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