
تساؤالت في المبنى العقيدّي والمنهج

 عند الدكتور حسن حنفي

�صمري خري الدين

جة
مح

ال ، ذي مادة  ، منهجيرّ مـــع الدكت�ر ح�صن حنفـــي وكتاباته، نحن اأمام م�صروع، روؤيـــ�يرّ

، جديد؛ وذلك على اأر�ض علم  ، ث�ريرّ ، عقائديرّ غنيرّة، وغزيرة، ت�صعى لبناء ن�صق كالميرّ

الـــكالم القدمي؛ بغيـــة جعل الإميان ذا فاعليرّة عند »اجلماهـــري«، لتك�ن العقيدة اآنذاك 

ث�رًة وحركًة وعماًل.

ه يف كتابه »من العقيدة  ر كبري، وكاأينرّ بن�صرّ هـــي جتربة جديرة بالبحث والنظر ملفكرّ

ل الفل�صفيرّ يف الكالم منه ل�صناعة الفل�صفة وجدل الكالم؛ لذا  مرّ
اإىل الث�رة« اأقـــرب للتاأ

اًل ينح� نح� ال�جدان عند اجلماهري. مرّ
رًا وتاأ كانت لغته تفكرّ
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لـــة التي اأتناولها يف هذه املداخلة تدور حـــ�ل »ت�صاوؤلت يف املبنى العقيديرّ واملنهج  وامل�صاأ

عند الدكت�ر ح�صن حنفي«.

ويبـــدو للقارىء يف ن�ص��ض الدكتـــ�ر حنفي، اأنرّ تلك الن�ص��ض وال�صيغ التي ي�ص�غ فيها 

ة اأنرّ تلك املنظ�مة، تبتني يف وجهها العقيديرّ على جمم�عة مباٍن واأ�ص�ل،  منظ�متـــه الفكريرّ

فـــكار يف الن�صق  ميكـــن اعتبارهـــا اأ�ص�صًا حم�ريـــة، تبتني عليهـــا، كثري مـــن النظريات، والأ

العقائديرّ والكالميرّ والفل�صفيرّ عنده.

ـــة؟ فيك�ن البحث عندها  م�ر العقائديرّ لـــة كيفيرّة اإنتاج الأ وهـــذه املبادئ، يقرتن بها م�صاأ

ـــزًا، وح�ص�رًا وا�صعًا يف �صياغة الروؤى عند ح�صن حنفي؛  يف منطقـــة »املنهج« التي اأخذت حيرّ

اإذًا، فاملداخلـــة تدورم�صائلهـــا يف ثالثة اأطراف، هي: املبنـــى – املنهج – والروؤية، يف ال�صري 

من العقيدة اإىل الث�رة.

ن�ســـــان: حموريـــّة الإ

ن�صان  اأ�صيل يف روؤيته؛ حيث  لعلرّه من ال�صهل على الباحث يف فكر حنفي اأن ي�صتنتج  اأنرّ الإ

ن�صان؛ فجعلـــه حم�ريرّا يف منظ�مته، وراأى اأننا »... ل  دعـــا لل�صري من »علم اهلل« اإىل علم الإ

لهي  ن�صاينرّ حمدودًا والعمل الإ ، واأن »ت�ص�ر العلم الإ
�1�

» ن�صاينرّ نعلم علمًا اآخر �ص�ى العلم الإ

غري حمدود ه� ت�ص�ر يق�م على احتقار الذات ومتلرّق الغري...«، و »لن يزداد اهلل فرحًا باأن 

�2�
جنعل علمه ل حمدودًا«.

�صت لتنظريه منطلقة من حم�رية ال�ج�د  �صرّ
هذه النرّ�ص��ض ت�ؤكد اأنرّ  تاأ�صيل املباين التي اأ

ن�صان ه� الذي  ، الذي يريد اأن يغريرّ العامل، وينتقل من العقيدة اإىل الث�رة؛ واأنرّ الإ ن�صـــاينرّ الإ

الية للن�ضرّ الدينيرّ يف حتريك ال�اقع؛ والن�ضرّ الدينيرّ ياأتي كج�اب ل�ص�ؤال ال�اقع؛  مينـــح الفعرّ

لهيرّ من خالل �صنع ال�ص�ؤال. ن�صاينرّ ه� التمهيد للج�اب الإ من هنا، فاإنرّ الدورالإ

ـــات التعامل مع القـــراآن الكرمي تنح�صـــر يف كلمتني: املنهج   ويقـــ�ل يف ن�ـــضرّ اآخـــر: »اآليرّ

 
�3�

ي ذلـــك اأول�ية ال�اقع علـــى الفكر ...« ، واأنا اأ�صمرّ والروؤيـــة؛ فاملنهج القـــراآينرّ منهج مهـــمرّ

ويـــرى اأنرّ »القـــراآن الكـــرمي ل يتكلم، واهلل ل يتكلـــم اإل بناء على ما يـــرى يف العامل ...فكان 

يات التي تبداأ بــــ »ي�صاأل�نك« مثل:  القـــراآن ي�صتجيـــب ل�ص�ؤال ال�اقع«. وا�صتـــدلرّ على ذلك بالآ

هّلة}، و{ي�ســـاأل�نك عـــن املحي�ض}، و{ي�ســـاأل�نك عن المر}. ثم  {وي�ســـاأل�نك عـــن االأ
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�صئلة مل تكن نظرية، بل كانت عمليرّة ون�صتطيع اأن ن�صتنتج اأن ال�اقع ي�صاأل وال�حي  يق�ل: »الأ

�4�
يجيب، فنحن نرى دائمًا اأول�يرّة ال�اقع على ال�حي.«

ن�صان  �ص�ل التي انبنت عليها روؤى الدكت�ر حنفي منبثقة من مركزيرّة الإ واخلال�صة اأنرّ الأ

�صئلة التالية: من ه�  ن�صان؛ وهذا يثـــري الأ يف نظرتـــه هلل والكـــ�ن، ل حم�ريرّة اهلل يف حياة الإ

ن�صـــان؟ وما هي طبيعة  لهيرّ عنده؟ ثـــمرّ من ه� الإ اهلل يف روؤيـــة د. حنفـــي؟ ما ه� ال�حـــي الإ

ن�صان؟ العالقة بني اهلل والإ

�ض  ل �صـــك يف اأنرّ هـــذه امل�صائل تتطلرّـــب بحثًا وا�صعًا ل تق�م هذه العجالـــة به، رغم التعررّ

لبع�صها يف مطاويها.

�ص�ل التي اعتمدها د. حنفي هي ما ياأتي: ن�صان كانت الأ وبناًء على هذه املح�ريرّة لالإ

- العقل.

- العمل.

- التغيري والتط�ير.

- الجتماع، مقابل امليتافيزيقا.

- املعا�صرة.

ن�صـــان بهذه ال�صتقالليرّة، والنظرة التي اأ�صـــار اإليها باأنرّ »اهلل لن  واأعتقـــد اأنرّ حم�ريرّة الإ

ن�صان. وكذلك تعبري  يـــزداد فرحًا« قـــد ت�صري اإىل منط من العالقة ال�صكليرّة بني اخلالـــق والإ

»احتقار الذات« ال�صامتة التي ل حياة فيها.

يف الّنظــــرة اإلـــــى اهلل

نـــــ�ذج لغــــة ال�سمــــــت:

اإذا ا�صتعر�صنا ن�ص��ض الدكت�رحنفي، جند اأنرّه جعل اهلل م��ص�عًا لكثري من املحم�لت، 

نرّه »ال�ج�د املطلـــق«؛ باعتباره »قدرة  ـــة - باأ ميانيرّ د اأو�صافـــًا هلل - بح�صب املقدمات الإ وعـــدرّ

ر، وه� الذي يحيي ومييت«  �صاملـــة واإرادة م�صيطرة، فه� الـــذي يبدىء ويعيد، وه� الذي يقررّ

ل يف هذه الق�ة امل�صيطرة لدرجة الفناء  �ص�يل القدمي باأنه يظلرّ »يتغزرّ ثم يعبرّ عن العامل الأ
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�5�
فيها، وكلما �صعر بعجزه ق�ي مدحه...«

ر قاعدة كلية تق�ل: كلما  م، ثـــمرّ يقررّ ة« لعلرّه ي�صي ببع�ض التهكرّ ل يف هذه الق�رّ تعبـــري »يتغزرّ

�صعر بالعجز ق�ي املدح. لكن كيف نعبرّ عن اهلل؟

يخل�ض اإىل اعتبار اأنرّ لغة ال�صمت قد تك�ن »اأقدر لغة على التعبري عن »ذات« هلل هروبًا 

دراكات اأو  ن�صانية ل ميكن اأن تعبرّ اإل عن الت�ص�رات اأو الإ من ق�صيرّة اللغة«؛ اإذ اإنرّ »اللغة الإ

ن�صانية.« ثمرّ ي�صاأل: »كيف ميكن التعبـــري عن املطلق بلغة ن�صبية؟«  امل��ص�عـــات اأو املعـــاين الإ

�6�
وي�صيف: »احلديث عن ذات اهلل خطاأ يف ت�ص�ر وظيفة اللغة...«

يرّة لغة ن�صتخدم؟ 
 مـــن ال�ا�صح اأنرّ الدكت�ر حنفي ي�اجـــه اإ�صكاليرّة يف التعبري عن اهلل، فاأ

ة اأم الن�صبيرّة...؟ ن�صانيرّة اأم الرمزيرّ هل اللغة الإ

وال�صـــ�ؤال هنا يف �صياق بناء اأيدي�ل�جيرّة ع�صرية وث�ريـــة..- كما يريدها الدكت�ر- مَل ل 

حت�صـــر »لغـــة اهلل« يف التعبري عن اهلل؟ وهل ي�صحرّ اأن نقدم اهلل تعـــاىل كما نرى نحن اأو اأن 

م نف�صه؟ مه كما قدرّ نقدرّ

نـــــ�ذج يف تف�سيـــــر�سبب احلــمــد

ت، يعتب الدكت�ر حنفي اأن »احلمـــد على ما ه� م�ج�د فيه  عـــ�دًا اإىل القاعدة التـــي مررّ

�7�
ر�صا وا�صتكانة، والث�رة على املفق�د فيه غ�صب مطالبة بحق.«

ويذهـــب اإىل اأنرّ »الجتـــاه نحـــ� احلاجة اأق�ى من نزوعنـــا نح� احلمد«، و«اأنـــه لن يتغريرّ 

�8�
ال�اقع عن طريق الدعاء«.

و�صاف  لهيرّة فتك�ن الأ وال�صـــ�ؤال هنا: هل ال�صعـــ�ر بالعجز ه� الذي ي�لرّد املدح للـــذات الإ

ـــة؟ اأم اأنرّ  ن�صانيرّ بعـــاد الإ ـــة بحيث ت�صبـــح بعدًا من الأ ـــة للـــذات هـــي م�صاعر اإن�صانيرّ اجلماليرّ

ن�صان بعقله، ومييـــل اإليها بفطرته، ثمرّ بعد ذلك يحمد  لهيرّة حقيقة يكت�صفها الإ ال�صفـــات الإ

مر  ن�صان يرتقي باحلمد، ولي�ض الأ نرّ اهلل اأهـــل للحمد )وجدتك اأهال للعبادة(، واأنرّ الإ اهلل لأ

و�صاف اهلل نتيجة �صعف؟ ويف الن�ص��ض القراآنية  ن�صان خالقـــًا لأ نـــزوع عجز بنح� يجعل الإ

ما ه� من قبيل: )احلمد هلل الذي هدانا( وغريها يثبت فعال هلل تعاىل.

« - كما يف الن�ض  ن�صاينرّ ومـــن ناحية اأخرى، فاإنرّ ح�صرالدكتـــ�ر حنفي العلم بـ »العلم الإ

ر اإىل اأنرّ امل��ص�ع يف ج�هره ه� نح� من  م�ر ت�ؤ�صرّ ن�صان؛ وهذه الأ ول - تندرج يف مركزة الإ الأ
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دي الكالم  اأنحـــاء فكرة التف�ي�ض التي نادى بها العتزال الكالميرّ والدكت�ر حنفي من جمدرّ

. العتزايلرّ

ن�صان ه� املخاطـــب واملعني بالعمل يف اخلطاب  ن�صان هـــ� م��ص�ع التكليف، والإ نعـــم، الإ

�صالة فيها  ـــة لفل�صفة الث�رة عند الدكت�ر ل�جدنـــا اأنرّ الأ �صا�صيرّ عنا املباين الأ . ولـــ� تتبرّ لهـــيرّ الإ

تـــي »اأ�صالة العقـــل«،« واأ�صالة  ن�صـــان، وهـــذا يتنا�صب مـــع حم�ريرّته. ويف هـــذا ال�صياق تاأ لالإ

ن�صـــان«.. وال�ص�ؤال: ما ه�  العمـــل«، وغريهـــا؛ وفقا لنظريرّة »ال�صري من علـــم اهلل اإىل علم الإ

ن�صاينرّ عند د. حنفي؟ لهيرّ يف حمركيرّة الث�رة يف ال�جدان الإ مقدار احل�ص�ر الإ

اأ�سالـــــة العقـــــل:

ـــه »...ل ي�ؤخذ  نرّ ـــة يف منظ�مة الدكت�ر؛ اإذ يرى اأ �صا�صيرّ �ص�ل الأ �صل يعدرّ مـــن الأ هـــذا الأ

ـــام اأمان اإل   واأنه »ل ي�جد �صمرّ
�9�

�صـــيء علـــى اأنه حق اإن مل يعر�ـــض على العقل وال�اقـــع...«

 واأنرّ »معرفة احلق والباطل، 
�10�

ن�صان بذاته ولي�ـــض يف عقدة »القبة ال�صماويـــة«. يف وعـــي الإ

 واأن 
�11�

ل يف املعطيـــات الفكرية وال�اقعية«. مرّ
وال�صـــ�اب واخلطـــاإ، ل تاأتي من عٍل، بل من تاأ

»العقـــل باإمكانـــه تنظري كلرّ �صيء، واإن �صئنا تبير كل �صيء. ه� اآلة ميكن ا�صتخدامها يف كل 

اجتاه، فيمكن اإيجاد براهني على الت�حيد كما ميكن اإيجاد براهني اأخرى على التثليث«.

لقد جعل الدكت�ر العقل ميزانًا ومعيارًا لقب�ل اأيرّ �صيء، وذلك يف مقابل القبة ال�صماوية، 

وكذلـــك تبير اأيرّ �صيء، ورف�ض اأيرّ �صيء، لكن ما املق�ص�د بالعقل؟، هل ه� مبعنى الغريزة 

؛ اأو اأنرّه 
�12�

كمـــا يذهـــب اإىل ذلك احلكمـــاء، اأو اأنرّه ق�ة من قـــ�ى النف�ض كما عليه ابن �صينـــا

فعل، في�صبح عندها من مق�لة الفعل ل من مق�لة اجل�هر كما يذهب اإىل ذلك د. طه عبد 

�صيل عند  الرحمـــن؟ هل ه� جزء من النف�ـــض اأم اأنه منف�صل عنها؟  هل املق�ص�د بالعقل الأ

تان يف النف�ض- كما يرى ابن �صينا-،  ؟ هل هما ق�رّ د. حنفـــي العقـــل العمليرّ اأم العقل النظريرّ

-؟، اأم اأنرّهما عقل واحد خمتلفان  اأم اأنرّهما ق�ة ذات جهتني- كما يذهب احلكيم ال�صبزواريرّ

- فالت�صمية عندها تتبع املدَرك؟ �صفهاينرّ بح�صب املدركات،- كما عليه املحقق الأ

�صياء. لكن  فه يف بع�ض الن�ص��ض بق�له: فه� ذات عاقل قادر على التمييز بني الأ نعم عررّ

ث كثريًا عن وظائف  مـــا معنى ذات عاقل؟ وهل املعنى ه� التمييز؟ ويظهر اأن د. حنفي حتدرّ

�13�
العقل واآثاره.

لكن وظيفة العقل ل تعني حقيقته، وهذا يتطلب عر�صا مف�صال ل جمال لذكره هنا.
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�سنـــــاعــــة امل�سطلح

�صئلة  اإنرّ م�صكلـــة عـــدم التاأ�صيـــل للم�صطلـــح - اأعتقـــد - اأنهـــا تفتح البـــاب وا�صعـــًا لالأ

ل الق�صية، وجنعلها حم�رًا  �صرّ
�صـــكالت، ل �صيرّما واأنرّنا يف مقـــام تثبيت الق�صيرّة، فكيف ن�ؤ والإ

ل م��ص�عها وحمم�لها؟ �صرّ
قبل اأن ن�ؤ

ة عندما يك�ن الباحث يف مقام تاأ�صي�ض نظرية؛ والدكت�ر يف مقام  وهـــذه امل�صكلة ترد بق�رّ

العمل من اأجل تط�يرالجتاه العتزايلرّ خط�ة نح� عقل الث�رة، من اأجل اإقامة له�ت �صامل 

للث�رة.

ومـــن بـــاب املثال: ي�صتخـــدم الدكت�ر حنفي م�صطلـــح »الاله�ت« فجـــاءت تعبرياته من 

ر�ض« ،»له�ت الث�رة«، »له�ت التنمية«،  «، »له�ت الأ «، »له�ت اإيجابيرّ قبيل: »له�ت �صلبيرّ

�14�
م...« »له�ت التقدرّ

اه الدكت�ر حنفي  مر يطـــرح ال�ص�ؤال التايل: لنقل اإنرّ املنهج الت�فيقـــيرّ الذي يتبنرّ وهـــذا الأ

فكار واملعاين والنظريات،  ب ت�فيقيرّ بني احل�صارات والثقافات من حيث الأ يبحـــث عن مركرّ

ولكـــن هل ي�صتدعي ذلك ا�صتعـــارة امل�صطلحات اأو عدم العمل علـــى تاأ�صيلها ؟ اإذ يظهر اأنرّ 

املعيار يف اختيار امل�صطلح غري م�صتقررّ يف منظ�مة الكالم اجلديد عند الدكت�ر حنفي؛ واإن 

�صكال، بل يطرحه بق�ة؛  نرّه ي�صتخدم امل�صطلح من ال�افد، لكن هذا ل يلغي الإ كان قد قال باأ

تـــه اأوتطابقيرّته مع م�صطلحات م�صتعارة، اأم  فهـــل امليزان يف ا�صطالح امل�صطلح ه� اإ�صالميرّ

...؟ احلفر اللغ�يرّ وال�صريفرّ

اأ�سالــــــة العمــــــل:

يـــرى الدكت�ر اأنرّ »�صحة اأيرّة نظريرّة مره�نـــة بفائدتها العملية«؛ ولذا ذهب اإىل اأنرّ »قيمة 

فـــكار ه� اآثارها يف ال�صلـــ�ك«؛ وعلى ذلك فـ »ل ت�جد هناك حل�ل �صائبة واأخرى خاطئة،  الأ

 ووفقا لهذا قـــال: »الدليل ال�حيد علـــى اهلل عمليرّ ل 
�15�

الة وم�ؤثـــرة...« بـــل ت�جد حلـــ�ل فعرّ

«. من هنا عمل الدكت�ر على اإعادة طـــرح اأيدي�ل�جيا كالميرّة جديدة، وا�صرتط فيها  نظـــريرّ

اأن تك�ن عملية ومعا�صرة.

، فماذا يق�صد الدكت�ر من اأ�صالة  تبز اأمامنا من جديد اإ�صكالية التاأ�صيل ال�صطالحيرّ

العمل؟ هل ميكن اأن ي�صدر عمل قبل النظر؟
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ة  ثـــم اإنرّ ق�صية: �صحة اأيرّة نظرية مره�نـــة بفائدتها العملية، هي بحد ذاتها ق�صيرّة نظريرّ

وىل؛ فما ه� امليزان يف  ولي�صـــت عملية. واأعتقـــد اأنرّ ال�ص�ؤال هنا معريفرّ اإب�صتميرّ بالدرجـــة الأ

�صـــدق الق�صيرّة؟ هل ه� فائدتهـــا العمليرّة؟ اأم مطابقتها لل�اقـــع؟ اأم الت�صاوق بني م��ص�عها 

وحمم�لها؟ اأم العتقاد مب�صم�نها؟...

ر�ض، اإن  ولـــ� اأطللنا على املقـــ�لت الدينيرّة القراآنيرّة من قبيل: امل�صت�صعفـــ�ن �صريث�ن الأ

زلزلة ال�صاعة �صيء عظيم، ال�صدق ح�صن وواجب، اجلنة ملن اأطاع اهلل، النار ملن اأ�صر على 

املع�صيـــة... اأو مق�لت من مثل: النقي�صان ل يجتمعان، العدل والظلم متنافران، اإذا حتقق 

احلق بطل الباطل... فهل �صدق هذه الق�صايا مره�ن بفائدتها العملية؟ اأو اأنرّ �صدقها ذاتي 

غـــري مت�قـــف على عمالنيتها؟ ولنفرت�ـــض اأن النا�ض اأعر�صت عن العمـــل بالق�صايا القيميرّة 

زمان وعدم العمل  عرا�ض هذا يبطل قيمة القيمة؟ وهل مرور الأ كالتي مرت وغريها؛ فهل الإ

؟ بالعدل واحلقرّ يبطل عدالة العدل وحقانية احلقرّ

اأ�صـــف اإىل ذلك، اإذا كانـــت قيمة الفكرة اأثرها على ال�صلـــ�ك األ ميكن اأن تتحقق فكرة 

�صة ثم ل يعمل بها حاملها اتباعًا لله�ى واإن كان يعلم بحقانيتها، فهنا ال�صل�ك مل يتاأثر  مقدرّ

بالفكر، فهل يقال عندها: اإن هذا الفكر ل قيمة له.

التط�يـــــر والتغيــــيــــر

 فاإن القراءة الكالميرّة للدكت�ر بلحاظ حركة التاريخ التط�ريرّة للعلم نف�صه وفرقه؛ فاعتب 

اأن هنـــاك ظه�رًا للم��ص�عات من خالل الفـــرق، وظه�رًا للفرق من خالل امل��ص�عات، واأن 

�ص�ل  هنـــاك حت�ًل من م�صائل العلم اإىل م��ص�عاته، ومن م��ص�عاته اإىل اأ�ص�له، ثم من الأ

اإىل البناء، ومنه اإىل عقائد الإميان.

منهـــــج فهــــــــــــــم الن�ض:

اأ�سالـــــــــــــــــة املف�ســــر ال املــــــــــــــ�ؤلف

ال�صـــ�ؤال املطروح يف هذه النقطة  قبل النقا�ض يف فهم الن�ض؛ ما ه� تعريف ال�حي عند 

الدكتـــ�ر حنفي؟ ثم هل يعطـــي ال�حي علما األ�هيـــا؟ خ�ص��صا واأن كلمـــة )األ�هي (عندما 

يذكرها الدكت�ر ي�صعها بني هاللني. و هل ميكن فهم ال�حي كما اأراده امل�حي؟ وما هي اآلية 

ذلك؟
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�صئلـــة وغريها ه� اأنرّه يذهـــب اإىل اعتبار اأنرّ ال�حي بعـــد نزوله �صار علما  من�صـــاأ هذه الأ

�16�
اإن�صانيًا اإذ يق�ل: »اإنرّ ال�حي ذاته بعد نزوله وفهمه ي�صبح علمًا اإن�صانيُا...«

إن�ساّن؟ هنا يطرح ال�س�ؤال: هل يرى الدكت�ر اأّن القراآن الكرمي ه� علم ا

ر  ومـــن ناحيـــة اأخرى يعتقـــد الدكت�ر حنفي يف درا�صـــة منهج فهم الن�ـــض باأ�صالة املف�صرّ

د ق�الب ميكن مل�ؤهـــا ح�صب مقت�صيات كل  والظـــروف، ل الن�ض؛ فيقـــ�ل: »الن�ص��ض جمررّ

�18�
 واأنه »ل ي�جد ن�ض ل ميكن تاأويله.«

�17�
د ل الن�ض...« �صل املحدرّ م�قف، فامل�قف ه� الأ

 وفقـــًا لهذا، فاإنرّ الدكتـــ�ر ي�صنع املعاين من اجلمع بني الظـــروف وامل�اقف واأفق املعنى 

ر �صرطًا وج�ديـــًا حل�ص�ل الفهم. ويف هـــذا املنهج ل  ـــر، فت�صبح ذهنيـــة املف�صرّ لديـــه كمف�صرّ

ر ل يعباأ باملقا�صد والغايات  تك�ن الغاية من تف�صري الن�ض القب�ض على مراد امل�ؤلف، فاملف�صرّ

املرادة من الن�ض.

فهام عند عدم  د الأ د بتعدرّ ومـــن جهة اأخرى، فاإنرّ عملية فهم الن�ض لن تتناهـــى و�صتتعدرّ

ال�صابـــط؛ اإذ اإن القراءات املختلفة للن�ض ل تعرف حدودًا. اأ�صف اإىل ذلك عدم وج�د فهم 

ثابت، ونهائيرّ للن�ض؛عندها لن يفهم اأحد اأحدًا؛ فيمكن لكلًّ اأن يفهم ما يريده ه�.

 اإذا كان كل ن�ـــض ميكـــن تاأويله بنظـــر الدكت�ر حنفي، فهل هذا يعنـــي انتفاء املحكم يف 

اللغة واأ�ص�ل الفقه؟ ثم اأين ت�صبح قيمة الظ�اهر والظه�رات العرفية التي بني على �ص�ئها 

فهام والتفهيم الجتماعيني؟ األ يلزم من تاأويل كل ن�ض التفلرّت من كل فهم؟ مبادئ الإ

املنهــــج الت�فيـــــقّي:

نتاج عقيـــدة ت�افقية، م�صت�صهدًا بالغزايل الذي  اه الدكت�ر حنفي لإ وهـــ� املنهج الذي تبنرّ

ا�صتطـــاع اإعـــادة عر�ـــض املنطق الي�نـــاين يف امليزان واملعيـــار، والدكت�ر يبحـــث عن مناطق 

�صرة، وكذلك بني  التقـــارب حتـــى يف الجتماع؛ فه� يجمع بني الدولـــة ال�طنيرّة وحـــركات الأ

القـــدمي ةاجلديد اإذ يق�ل: »اأنا اأخذت علم الكالم القدمي واأعيد قراءته من منظ�ر التخلف 

 ويبحث عند ا�صتعرا�صه املذاهب الغربيرّة عن 
�19�

والتحرر وال�صتعمار وال�حدة واله�يـــة...«

التقارب معهم. ويرى اأنرّه عند نقطة ال�صراع بني الكالم وال�افد يظهر دور الفيل�ص�ف الذي 

ة؛ فيعمل على اجلمع بني الفل�صفة  مرّ ين�صـــق من الكالم ويحاول احلر�ض علـــى وحدة ثقافة الأ

وليرّة الفيل�ص�ف هي اأن ينظر اإىل حمت�ى كلتا الثقافتني، وي�صاأل 
 ويرى اأنرّ »م�ص�ؤ

�20�
والـــكالم.
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�صئلة: هل اإن الثقافتني مت�افقتان؟ اأوخمتلفتان ومتعار�صتان؟...فالفال�صفة  نف�صـــه بع�ض الأ

اإًذا نتيجـــة نظرتهـــم الت�حيدية اأخذوا بهذه التجربة الي�نانية علـــى اأ�صا�ض اأنرّ الي�نان تاأخذ 

�صالميرّة هي �صريعة عقليرّة...« �صالم، فال�صريعة الإ بالعقل، والعقل اأ�صا�ض النقل يف الإ

ن اأن ن�صتمـــر يف اإن�صاء فل�صفـــة التعامل مع الغـــرب ؛ فمثال: يجب  ويـــرى اأنرّ »مهمتنـــا الآ

لفاظ،  اأن ن�صتعمـــل األفـــاظ الغرب يف منظ�متنـــا الفكرية، واأنا اأ�صتخدم مثال كثـــريا هذه الأ

فاأقـــ�ل: الالمتناهـــي والالحمـــدود، احلركـــة، الزمـــان، واأ�صعهـــا لتعريف بع�ـــض مفاهيم 

�21�
�صالم...«. الإ

�صالميرّة  وقـــد ظهرت مظاهر هذا املنهج يف الكثري من الكتابات يف ما يتعلرّق باملذاهب الإ

اأو الغربيرّة.

وهنـــا �ص�ؤال: هل املنهـــج الت�فيقيرّ »داخل ديني« اأم اأنرّه »خـــارج ديني«؟، األ ميكن اعتبار 

ى  �ص�ل واملبادئ؟ ماذا ل� اأدرّ ؟ ثم هل ميكن الت�فيق يف الأ �صالميرّ اأنـــه ن�ع من الديالكتيك الإ

املنهج الت�فيقيرّ اإىل التناق�ض يف النتائج ب�صبب التغاير يف امل��ص�عات واملقدمات؟

هـــذا املنهج جدير بالبحث والنظر ول يترّ�صع املقام يف هذه املداخلة ال�صغرية والتي تعب 

ـــق الباحث�ن واأهل  عـــن فهـــم حمدود، رمبا �صبهاتـــه اأكرث من وا�صحاته؛ لذلـــك ناأمل اأن ي�فرّ

النظر لتجلية هذا البحث.
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