
حوار في المشروع ومرتكزاته الفكرية 

ح�ار مع ح�صن حنفي

جة
مح

ال �صئلة  مت يف الندوة ل بد من طرح بع�ض الأ المحّج�ة: يف ختام املداخالت التي تقدرّ
علـــى الدكت�ر ح�صن حنفي، تدور يف الغالب حـــ�ل املرتكزات املنهجيرّة التي ينطلق منها 

ة لل��ص�ل  �ص�ض العامرّ يف مقارباتـــه للهم�م التي عاجلهـــا. واإذا �صمح لنا اأن ننطلق من الأ

ة لفكركم، فتف�صل�ا. بعدها اإىل التفا�صيل، نبداأ بال�ص�ؤال ح�ل اخلريطة العامرّ
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خ�ة  خ�ة اأ�صحـــاب املداخالت، والإ الدكتـــ�ر حنفي: اأ�صكـــر معهد املعارف احلكميرّة والإ

احلا�صريـــن. ظننت اأنرّني معزول يف الثقافة الفل�صفيرّة املعا�صرة، وكنت اأح�صب اأنرّه رغم هذا 

ق لنف�صي؛ لكن بعدما  ـــي واأ�صفرّ اجلهـــد الـــذي ا�صتمررّ تقريبًا ن�صف قرن، اإل اأنرّني ل زلت اأَُغنرّ

خ�ة يقـــراأون ويعرفـــ�ن ويحلرّل�ن وينقدون  ا�صتمعـــت اإليـــه �صاع هذا اخلـــ�ف، وعرفت اأنرّ الإ

قة ثالث جبهات:  ويت�صاءل�ن، وبالتايل حدث يل ن�ع من الطمئنان. ويجمع اهتماماتي املتفررّ

امل�صروع واإحياء الرتاث والتجديد، واإعادة بناء العل�م القدمية، اأخذ م�قف من الغرب والهمرّ 

مر ال�اقع. وقد برز  �صالميرّ ويف امل�صاهمة يف تغيري الأ احلا�صر، الهمرّ ال�صيا�صيرّ يف الي�صار الإ

عادة النظر يف  بداع وحماولة لإ ى من النقل اإىل الإ الهتمـــام من قبل املداخلـــني بعملي امل�صمرّ

ا ركزنا على »من العقيدة اإىل الث�رة« وه� حماولة اإعادة بناء  عل�م احلكمة القدمية اأكرث ممرّ

عادة بناء اأ�ص�ل  علـــم الكالم القدمي من اأجـــل تاأ�صي�ض علم كالم جديد، يبقى م�صروعـــي لإ

نرّ  مر الذي مل يح�صل ورمبـــا ت�صمح فر�صة اأخرى بذلك؛ وذلك لأ ف؛ الأ الفقـــه ي�صتحقرّ الت�قرّ

بداع الفكري القـــدمي اأكرث من الفل�صفة  ـــه ه� الإ نرّ اأ�صـــ�ل الفقه هـــ� العلم الذي اأ�صري اإليه باأ

والكالم والت�ص�رّف.

بداع«، ل زال ال�افد الغربيرّ منعـــزًل عن امل�روث القدمي  حـــ�ل كتابي »من النقـــل اإىل الإ

�صني  �صني يف الثقافة الغربيرّة واملتخ�صرّ با�صتثناء بع�ض املحاولت، ول زلنا ننق�صم اإىل املتخ�صرّ

�ض فيه  �صالميرّة، جامعاتنا وتربيتنا مبنيرّة على �ص�ؤالك عن اأيرّ فرع اأنت متخ�صرّ يف الثقافة الإ

ـــات اأم يف الغربيرّات؟ ابن �صينا هل ه� ا�صالميرّ اأو غربي اأي ي�ناين، ابن ر�صد  �صالميرّ هـــل  الإ

اأي�صـــًا با�صتثنـــاء ظاهرة عبد الرحمن بـــدوي الذي يجمع بني الثقافتـــني، ورمبا زكي جنيب 

هرام وحاول اأن  وىل مع فرتته الثانية عندمـــا اأ�صبح كاتبًا يف الأ حممـــ�د، ل� اأخذنا فرتته الأ

يجمع بني الثقافتني منذ نقد الفكر العربي حتى ح�صاد ال�صنني.

�صها م�صطفـــى عبد الرازق وتالميذه والتي  �صرّ
ن للمدر�صة التي اأ نـــي اأنت�صب الآ �صحيح اأنرّ

ى   ًا علـــى امل�صت�صرقني، لكنرّ علي �صامي الن�صار مـــا زال يعتقد اأنرّ ما ي�صمرّ حاولـــت اأن تك�ن ردرّ

�صالمـــيرّ كما قال  ، واأنرّ اأ�صالـــة الفكر الإ �صالمـــيرّ حكمـــاء هـــم دوائـــر منعزلة عن الفكـــر الإ

م�صطفـــى عبد الـــرازق تكمن يف علم اأ�ص�ل الفقـــه، كما اأو�صى بدرا�صة هـــذا العلم ملناهج 

�صالم ونقد امل�صلمني للمنطق. البحث عند مفكري الإ

نرّني  مالحظتي على علم الكالم جمعه بني مدح اهلل ومدح ال�صلطان، هذا ما اأركز عليه لأ

مات كلرّ كتب علم اأ�ص�ل الدين ووجدت فيها اأنرّهم ميدح�ن اهلل ويثن�ن عليه، ثمرّ  اأخذت مقدرّ
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ا كان ذلك يف �صفحة واحدة؛ لذلك اأردت اإخراج علم اأ�ص�ل  ينتقل�ن اإىل مدح ال�صلطان ورمبرّ

الديـــن مـــن هذا ال�اقع  اإىل اأن يك�ن اهلل فاعليرّة يف قل�ب النا�ض والقادر، رغبة منرّي بتح�يل 

ة واملعاد اإىل التاريخ  فعال اإىل ال�عي الذاتي والنب�رّ العقيـــدة اإىل ث�رة والذات وال�صفـــات والأ

واإح�صا�صنا بالتاريخ، والتعدد اأي حريرّة الختيار والعدل اأ�صا�صًا.

ة م�صروع التجديد بجبهاته  اأنـــا اأكتب كما كنت اأق�ل على ثالث م�صت�يـــات، اأكتب للخا�صرّ

الثـــالث، واإعادة بناء العل�م القدميـــة، الكالم من العقيدة اإىل الث�رة، احلكمة يف من النقل 

يام يف بريوت كتاب  بـــداع، واأ�ص�ل الفقه يف من الن�ـــضرّ اإىل ال�اقع وي�صدر يف هذه الأ اإىل الإ

ن من النقل اإىل العقل، يف اإعادة  مـــن الفنـــاء اإىل البقاء اإعادة بناء عل�م الت�ص�رّف واأكتب الآ

بناء العل�م النقليرّة اخلم�صة القراآن واحلديث والتف�صري وال�صرية والفقه، قبل اأن اأبداأ باإعادة 

النظـــر باجلبهـــة الثانية علـــم ال�صتغراب كتبت عـــن في�صـــر وا�صبين�زا واأ�صتمـــر يف الي�صار 

الهيجلي وكانط وبع�ض الدرا�صات عن م�نييه وعن بع�ض فال�صفة ال�ج�د ... الخ.

فكار ول امل��ص�عات اآخذ العلم باأكمله، علم  وبعبارة اأخرى: اأنا اأعيد بناء العل�م ولي�ض الأ

الـــكالم وعل�م احلكمـــة وعل�م الت�ص�رّف وعلم اأ�ص�ل الفقه، واآخـــذ العل�م النقليرّة ال�صرفة، 

ومـــن بني ما ا�صتغلت عليه عل�م القـــراآن واحلديث والتف�صري وال�صرية والفقه، اأ�صعى لتط�ير 

ل كتاب يل  رها القدماء، واأنـــا يف كلرّ ف�صل يف اأورّ هـــذه العل�م وكتابتهـــا لع�صر جديد كما ط�رّ

اأ�صـــف تاريخ تط�ر هذه العل�م من مرحلة اىل مرحلة. اأنـــا اأرترّبها ترتيبًا زمنيًا حتى اأ�صاعد 

ر هذه الن�ص��ض القدمية ويعرف ما الذي اأتى يف البداية وما الذي  القارئ على اأن يقراأ تط�رّ

اأتى يف ال��صط.

وىل، هي اإعادة بنـــاء العل�م  م�صـــروع الـــرتاث والتجديد لـــه جبهات ثـــالث، اجلبهـــة الأ

القدميـــة، وهناك جبهة ثانيـــة، هي امل�قف من الغرب وفيه كتبت علـــم ال�صتغراب »مقدمة 

يف علـــم ال�صتغراب«، وترجمـــات عن ا�صبين�زا، وفيها ق�صايا معا�صرة يف اجلزء الثاين لكن 

بعدمـــا انهـــي العل�م النقلية �صاأتخ�ص�ـــض من جديد، وهناك جبهة جديـــدة هي التعامل مع 

ال�اقع مبا�صرة دون ن�ص��ض قدمية اأو ن�ص��ض جديدة.

اأنا اأتكلرّم عن ن�ص��ض الرتاث، وعندما اآتي للعل�م النقليرّة �صاأتكلم عن علم التف�صري واأنا 

كتابـــي عن علـــ�م القراآن من املحم�ل اإىل احلامـــل ل اأتكلم عن القراآن، بـــل ح�امل القراآن 

ـــة والروايرّة؛ اأي احل�امل التي من خاللها  ـــة واملكانيرّة والجتماعيرّة واللغ�يرّة والبالغيرّ الزمانيرّ

اأتانا ال�حي وبلرّغنا به.
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نرّه جزء حيرّ من ال�اقـــع واأي�صًا اأزمة واحدة ولي�صت  واأخـــريًا: ل ميكـــن اإ�صقاط الرتاث؛ لأ

ول�يرّة واأنا اأرى اأمامي كل  اأزمـــات عديدة واأنا اأمامي فل�صطني وباك�صتان وال�ص�مال ما هي الأ

وىل، فالروؤية ال�صاملة كما فعل  زمة الأ هـــذا العذاب، وماذا لـــ� انتهى العمر واأنا ل زلت يف الأ

زمة ول ي�صعر بهـــا! اأنا اأعي�صها 24-24  القـــراآن الكرمي. اأنا اأ�صتغـــرب م�قف من ل يعي�ض الأ

، �صرق اأو�صطيرّ كلرّها اقرتاحات مطروحة  ، اإ�صالميرّ �صاعة.  كيف ل اأ�صعر باأزمة ه�ية: عربيرّ

اأمامـــي... واأحيانًا ال�صراع يحترّم عليرّ الختيار، فاأنا عربيرّ م�صلم �صد اليه�دي ال�صهي�ين، 

فال اأ�صتطيع اإل اأن اأدخل يف هذه التحليالت حتى اأك�ن جزءًا من حركة ال�اقع.

ول�يات،  المحجة: ربا يك�ن الت�ســـاوؤل ح�ل امل�ســـطلحات والنقا�ض فيها لي�ض من االأ
ولكـــن ملـــا كان م�ســـطلح التجديد مركزيا يف امل�ســـروع الفكري الذي تعملـــ�ن عليه، ن�د اأن 

نت�ساءل عن اختيار هذا امل�سطلح؟ 

الدكتـــ�ر حنفـــي: يف احلقيقـــة اإنرّ اآخـــر عبـــارة يف الـــرتاث والتجديد، الـــذي ُكِتب �صنة 

�ن اأنرّه كتـــب �صنة 1980 وهذا التاريخ ه� تاريخ  ـــة رغم اأنرّ بع�ض النا�ض يظنرّ 1965 بالفرن�صيرّ

طروحة قدمتها لنيل �صهادة الدكت�راه  �صل مقدمـــة لأ الطبعـــة العربية للن�ض الذي ه� يف الأ

نرّ اأكرث النا�ض ل تعرف  ك الراكد منـــه؛ لأ ثري الفكـــر واأحررّ باللغـــة الفرن�صيـــة، ثم ترجمتها لأ

الفرن�صية.

مة ابـــن خلدون �صرحـــت اأ�صباب انهيار  فاآخـــر عبـــارة يف الرتاث والتجديـــد هي اأنرّ مقدرّ

مة اأخرى ت�صع �صروط  احل�صارة العربيرّة، والرتاث والتجديد اأتى بعد �صبعة قرون، وه� مقدرّ

النه�صة، ولي�ض من املعق�ل اأن نظل يف اإطار ابن خلدون. لقد انتقلنا من البدو اىل احل�صر، 

رين العـــرب اأن ي�صرع�ا باإر�صاء ق�اعد  وان للمفكرّ ابـــن خلدون اأتـــى يف القرن الثامن، فاآن الأ

و�صروط النه�صة.

مـــن النا�ـــض من يق�ل اإنرّ التجديد بدعـــة. ومنهم من يق�ل: اإنرّ اهلل يبعـــث على راأ�ض كلرّ 

ديـــان نف�صها عندما يقا�ض  مر عينه ميكن ق�له عن الأ مائـــة عام من يجدد هـــذا الدين. والأ

�صالم ه� تف�صري  خر. فامل�صيحيرّة هي قـــراءة روحيرّة عن اليه�ديرّة، والإ بع�صهـــا اإىل بع�صها الآ

نات فقط، بل ه�  لليه�ديـــة اأخالقيـــًا وللم�صيحيرّة عمليـــًا. والرتاث لي�ض ه� الن�ص��ـــض واملدورّ

مثال العاميرّة وكلرّ املخزون الثقايف الـــذي ي�ؤثرّر يف �صل�ك النا�ض. واأما  الثقافـــة والتقاليـــد والأ

حياء، فاإنه لعتقادي باأن كلمة التجديد اأق�ى دللة  حـــ�ل اختياري مل�صطلح التجديد بدل الإ
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عادة التف�صري  ا الرتاث والتجديد فه� اإعادة تاأويل لإ حياء ه� بعث �صيء ميت. اأمرّ حيث اإن الإ

ل�صيء مل ميت بعد. 

التجديد، والجتهاد، والتحديـــث، كلرّها األفاظ يدر�صها علماء الجتماع وهناك جملرّدات 

ُكتبت يف هذه امل�ا�صيع ولها األفاظ مرادفة بكلرّ اللغات الخ، ل اأظنرّ اأنرّ لذلك جماًل للدخ�ل 

�صالم وهناك من  قـــل ه� حقه. ع�صرات الكتب كتبت عن املجدديـــن يف الإ فيـــه، لكن على الأ

حاول اأن ي�ؤرخ طبقًا لهذا احلديث املجددين يف كل قرن.

البعـــد احلا�صـــر يف الرتاث، الرتاث لي�ض ما�صيًا، بل ما زال حيـــًا واأنا اأرى الغزايل وابن 

�صـــ�اق وال�ص�ارع، فه� لي�ض ما�صيـــًا ه� حا�صر معا�ض  �صينـــا وابـــن تيمية وحممد عبدو يف الأ

يعي�صه النا�ض.

المحجة: يف كتابك الرتاث والتجديد ت�ّجه نقدا �سريحا ووا�سحا ملناهج امل�ست�سرقني 
وال تق�سر نقدك على املنهج التاريخّي عندهم، فما هي دوافع الدكت�ر ح�سن حنفي لنقده 

وما هي البدائل التي يقدمها؟

الدكت�ر حنفي: املنهج التاريخيرّ عند امل�صت�صرقني ير�صد الفكر باعتباره وقائع واأ�صخا�ض 

مة، بالعك�ض قد  ة وه� ل ينت�صب لهـــذه الأ ر هذا الفكر ل�صالـــح اأمرّ وحـــ�ادث، لكن كيـــف يف�صَّ

�صالمي. ه�اء الغربيرّة يف ت�ص�يه �ص�رة الرتاث الإ تتدخل اأحيانًا بع�ض الأ

مالحظتـــي حـــ�ل ال�صخ�صنة )وهي مـــن �صمات ال�صت�صـــراق( هي اأنـــه ل ميكن تف�صري 

نرّ التاريـــخ حاجات، قبل ابن �صينا  تى غريه، لأ �صخا�ض، فلـــ� مل ياأت ابن �صينا لأ فـــكار بالأ الأ

ة للي�نـــان عند الفارابي وعنـــد الرازي، عظمة ابـــن �صينا ه� اأنرّه  كانـــت هنـــاك �صروح جزئيرّ

�صارات والتنبيهات والطبيعيات يف عل�م احلكمة الخ،  اأعطانا م��ص�عة ال�صفاء والنجـــاة والإ

ون عنها. �صخا�ض ما هم اإل معبِّ لكي يعطينا منظ�رًا كليًا، فالتاريخ ه� الذي يبدع والأ

ـــة، والتحليليرّة التي  �صقاطيرّ وبالتـــايل نق�صت مناهجهم لي�ـــض فقط التاريخيرّة، ولكـــن الإ

ثرّر، ففي كلرّ مرة عندما يجد �صيئـــًا مت�صابهًا بني امل�صلمني  ثـــر والتاأ ـــب الروؤيا الكليرّة والأ تتجنَّ

واأر�صطـــ� ل يفرت�ـــض اأنرّ العقـــل الب�صريرّ واحد، لكـــن يفرت�ض اأثر اأر�صطـــ� يف امل�صلمني حتى 

ـــه بالرغم من النقل  نرّ هم لكي اأثبت اأ بـــداع �صدرّ بداع. واأنـــا كتبت من النقل اإىل الإ انتهـــى الإ

والرتجمـــة وال�صرح والتلخي�ض والعر�ض اإلخ، اإل اأنرّه هناك اإبداع يف الطبيعيرّات واملنطق ويف 

امليتافيزيقا وخا�صة يف العل�م الطبيعيرّة والريا�صيرّة التي يعيب�ن علينا اأنرّنا مل نح�صنها. ل بد 
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لنا من تغيري نظرتنا اإىل ال�اقع واإىل اأنف�صنا ملاذا نعي�ض دائما روح الهزمية. 

المحجة:  رّبا يالحظ القارئ املدّقق يف ن�ســـ��ض ح�ســـن حنفي �ســـيئا من التعار�ض 
بني الن�س��ض، �س�اء بني كتاب واآخر، اأو يف الكتاب نف�سه، فهل هذا يثل هذا نتيجة لنقد 

ذاتي يار�ض من قبلكم؟

ها تبدو اأحيانًا كذلك؛ يف الفقه  الدكتـــ�ر حنفي: اأنا مل اأ�صع الن�ص��ـــض متعار�صة، ولكنرّ

خبار  �صالمي باب مهم واأ�صا�صي يعرف بباب التعادل والرتاجيح، اأو التعار�ض، �ص�اء يف الأ الإ

اأو يف الن�ص��ـــض، وبالتايل هذا منطق اإ�صالميرّ معروف. التعار�ض يفرّ اأنا، ويف طريقة فهمي 

 . مل اأفهم كلرّ اجل�انب من الن�ض، وهذا �صيء طبيعيرّ

بداع« اأنقد خطابيرّة  اأنا يف كلرّ كتاب اأنقد نف�صي يف كتابي ال�صابق، ففي »من النقل اإىل الإ

»مـــن العقيدة اىل الثـــ�رة«، ويف »من الن�ض اإىل ال�اقع« اأنقد املغـــالة يف حتليل امل�صم�ن يف 

بداع«، ويف »من الفناء اىل البقاء« الذي �صي�صدر خالل هذا ال�صهر اأنقد  »مـــن النقـــل اإىل الإ

ن »من النقل  اأي�صـــًا مغالتي يف التحليالت اللغ�ية يف »من الن�ـــض اىل ال�اقع«، واأنا اأكتب الآ

عمال ال�ص�فيرّة، فاأنا يف كلرّ عمل اأبداأ  دبيرّة لالأ �صكال الأ اىل العقل« اأنقد مغالتي يف حتليل الأ

نرّني ل اأعلم �صيئًا واأحاول اأن اأبحث بروؤية جديدة ومنهج جديد. من ال�صفر، وكاأ

المحج�ة: من االتاهات الفكرية العربية املعا�ســـرة ما ي��ســـف باأنـــه ت�فيقي، فهل 
يرى ح�سن حنفي نف�سه داخل هذه الدائرة؟

؟ ماذا يعني الت�فيق؟ هل من يجمع بني ال�ارث وامل�روث  الدكت�ر حنفي: هل اأنا ت�فيقيرّ

يكـــ�ن ت�فيقيًا، هـــل الذي يجمع بني القدمي واجلديد وه� عنـــ�ان امل�صروع الرتاث والتجديد 

ة دون ال�ق�ع يف ماأزق فكـــرة الفرقة الناجية  مرّ يكـــ�ن ت�فيقيـــًا؟ هل الذي يجمع بني ِفـــَرق الأ

�ض برئتني والذي يرى العـــامل بعينني والذي ي�صري على قدمني  يكـــ�ن ت�فيقيًا؟ هل الذي يتنفرّ

ـــ�ن علمانيرّ�ن، قدماء  يكـــ�ن ت�فيقيـــًا؟ فاإن مل اأفعل ذلك �صاأقـــع يف الثنائيات املزيرّفة: اأ�ص�ليرّ

�صالحيرّ�ن ت�فيقيرّ�ن؟ هل ال�صيد حممد  �صالة واأن�صار املعا�صرة، هل الإ وحمدث�ن، اأن�صار الأ

ح�صـــني ف�صل اهلل الذي يحمل هذا الهمرّ ت�فيقي؟ هل علـــي �صريعتي الذي يجمع بني الرتاث 

؟  والهمرّ املعا�صر ت�فيقيرّ

ة وهذا ال�صتقطاب  اأنـــا اأرى �صرورة اإعادة النظر يف ذلك حتى ن�صتطيع جتاوز هذه اله�رّ

ن فريقًا، وبالتايل،  ر فريقًا وفريق يخ�رّ ن بني اإخ�ة اأعداء، فريق يكفرّ ال�صديـــد الذي نعي�صه الآ
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لهيرّة يف  هـــل الت�حيـــد ت�فيقي؟ الذي يجمـــع بني اهلل والعامل، الـــذي ي�صف جتلرّي الـــذات الإ

ة اأنرّها ت�حيديرّة  �صالميرّ الطبيـــب. هل وحدة ال�ج�د ت�فيقيرّة؟ يف راأيـــي اأنرّ عظمة احل�صارة الإ

جتمـــع بني املتناق�صات واأنا كنت البارحـــة يف الندوة ال�صهريرّة عن املنطق وال�صعر، حماولت 

، هل هذه ت�فيقيرّة؟ هـــل التناق�ض ظاهريرّ اأم  يقاع ال�صعريرّ يقاع املنطقـــي والإ اجلمـــع بني الإ

؟  حقيقيرّ

قة يف حني اأنرّ ثقافتنا جتميعيرّة وت�حيديرّة.  ا يق�م على عقليرّة مفررّ واإن احلكم بالت�فيق رمبرّ

ا  ـــا ا�صتعمايل بع�ض املفاهيم املعا�صرة مثـــل اأ�صلمة العل�م ل��صف الغزايل يف منطقه اإمنرّ رمبرّ

هـــ� يف احلقيقة اإعادة النظر يف حقيقة ال�ارث وامل�روث وكيف اأنرّ الغزايل ا�صتطاع اأن يعيد 

يه.  عر�ض املنطق الي�ناينرّ من خالل مق�لت اإ�صالميرّة، فاملنطق ه� علم امليزان كما ي�صمرّ

ر، وكيف  ي�صتطيـــع اأحد الباحثني اأن ي�صع الرتاث والتجديد من منطلق �صيك�ل�جيرّة املفكرّ

زمة التي يعي�صها الع�صر؟ �صاع  ر وكيف اأنرّه يعبرّ عن الأ اأنرّه ابن ع�صره؟ و�ص��صي�ل�جيرّة املفكرّ

ن�صـــف فل�صطني يف الع�صر الليبايل، و�صـــاع الن�صف الثاين يف الع�صر الق�مي ال�صرتاكي 

ـــة لق�صاياها الرئي�صيرّة.  يدي�ل�جيرّ ة وبـــني املداخل الإ مرّ يف 1967 واأنـــا يف حـــرية بني هم�م الأ

ديان وبني قطاعات الفكر، فاأنا ل�صت ظاهرة اأتت من  وعلى اأي حال اأنا اأوؤيد الت�ا�صل بني الأ

ديان، اإنرّني من هذا  ي اأحاول يف الرتاث الفل�صفيرّ املعا�صر لذلك كتبت ح�ار الأ ال�صفر. ولكنرّ

اجليـــل: عبد الرحمن بدوي وزكي جنيب حمم�د وغريهم ، وما اأنا اإل اأحد ه�ؤلء التالميذ، 

�صالميرّة لكن  ل الثقافة الإ ورّ
ـــة واأوؤ ل الثقافة الغربيرّ ورّ

. �صحيح اأنـــا اأوؤ جيال مهمرّ لذلـــك ح�ار الأ

ق التغريرّ من خالل الت�ا�صل. ق اأحاول اأن اأحقرّ دون اأن اأوفرّ

ن�سانية  المحجة: طرح اأحد املداخلني ت�ساوؤال ح�ل حماولتك بيان اأهمية الطبيعة االإ
عند القدماء، فما تعليقكم على ذلك؟

ن�صانيرّة عند  ـــة الإ خ جهـــاد يف حماولتي لبيان اأهميرّة الطبعيرّ الدكتـــ�ر حنفـــي: ما قاله الأ

القدمـــاء، منهج حتليل امل�صم�ن يعطيني اأدلرّة �صدرّ هذيـــن التيارين اأو الثالث، امل�صت�صرقني 

ب�ن الذين  �ص�ن عل�م احلكمـــة، واملتغررّ �ص�ليرّ�ن الذيـــن يهمرّ الذيـــن يق�ل�ن اإنرّنا مل نبـــدع، الأ

�صالميرّني كالكندي وابن �صينا وابن ر�صـــد مناذج للتعامل مع الغرب،  يعتـــبون الفال�صفـــة الإ

وبالتايل ل �صري يف اأن اأك�ن اأحد ممثرّليه. ويرجع �صبب عدم ذي�ع عل�م احلكمة اإىل اأ�صباب 

ي، ا�صتعمال ال�ارث من اأجل عر�ض امل�روث،  من الثقايف، التخفرّ عدة منها: وج�د الفقهاء، الأ
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بداع حماولة اإيجاد فقيـــه فيل�ص�ف؛ وهنا تبز  لكـــن يف النهايـــة، الثقة بالنف�ض من اأجـــل الإ

اأهمية اأمثال ابن ر�صد وحممد باقر ال�صدر واخلميني وغريهم.

دة من مرحلـــة الرتجمة اإىل مرحلة  اأنـــا اأ�صف تطـــ�ر الن�ضرّ الفل�صفـــي يف مراحله املتعدرّ

كادمييرّ  ل الذي قام بدور العر�ض، العر�ض الأ التعليم اىل مرحلة ال�صرح والتلخي�ض. ثمرّ التح�رّ

ل وا�صتعمال  الن�صقيرّ يف ال�صفاء، والعر�ض ال�صعبيرّ عند اأخ�ان ال�صفا وبعد العر�ض ياأتي التح�رّ

ال�افـــد من اأجل غلبة امل�روث يف مرحلة غلب فيها متثرّل ال�افد يف مرحلٍة، ثمرّ يختفي ال�افد 

لعر�ـــض امل�روث، ويختفي العـــكازان ال�صندان الرئي�صيرّان من اأجل عمـــٍل اإبداعيرّ عقليرّ ظهر 

اأ�صا�صًا بالعل�م الطبيعيرّة والفل�صفيرّة.

المحجة: ربا قيل الكثر ح�ل الفل�سفة العربية وتط�رها وازدهارها اأو ا�سمحاللها 
وب�ارها وفقدانها الفاعلية، ما ه� تعليقكم على ذلك؟

اأيـــن الفل�صفـــة العربيرّة الراهنة؟ كلرّنا نحـــاول اأن ن�صفها واأن نعر�صهـــا واأن ن�صاهم فيها 

ر اجلميع من اأجل م�صروع م�صتقبليرّ تاأ�صي�ـــض فكر عربي راقي. ومن بني املحاولت  واأن يطـــ�رّ

حماولتـــي واأود اأن اأعلـــق على بع�ض ما قيل: فاإن مدخلـــي اإىل الفل�صفة لي�ض اإب�صتيميًا، بل ه� 

ـــة للنظر على العمل، واأنا من  ول�يرّ ب�صتم�ل�جيا هي اإعطاء الأ نرّ خط�رة الإ مدخـــل التاأويـــل؛ لأ

اأن�صار العمل، وعلى عك�ض ما يق�ل ديكارت ب�صكل اأو باآخر اأنا اأوؤمن بقاعدة: »اأنا اأعمل فاإذًا 

اأنا م�ج�د«. 

رين  على اأيرّ حال، فاإنرّ حماولتي لهذا اجلمع بني النظر والعمل، يجعلني قريبًا من املفكرّ

ديان رمبا ميكن مقارنتها  ال�صبان. وحماولتي لتاأ�صي�ض الفكر الديني الذي يق�م على مقارنة الأ

ًا  ًا خارجيرّ من بع�ض ال�ج�ه مبحاولت ماك�ض م�لر، لكنني ل�صت اأ�صعريًا، بل رمبا كنت معتزليرّ

�صـــل وال�اقع، وحت�يل ال�حي  ًا يجمع بني الأ يقـــ�م على اجلمـــع بني الت�حيد والثـــ�رة، اأ�ص�ليرّ

ن�صان. علـــى اأيرّ حال، اإنرّ ماأ�صاة ابن خلدون تكمن  ل من اهلل اإىل الإ ، التح�رّ اإىل علـــم اإن�صاينرّ

مة يف علم ال�صتغراب  يف اأ�صعريتـــه، ويف اأنرّه ماديرّ تقليديرّ معا�صر. وعندما �صدر كتاب مقدرّ

ـــ�ا اأنرّني اأنقد الغرب، وعندما �صدر مـــن العقيدة اإىل الث�رة  نرّهم ظنرّ �صالميرّ�ن؛ لأ فـــرح به الإ

. ومـــن هنا، فاإن كتبي حتـــاول اأن حت�صر يف  ـــ�ا اأنرّني علماينرّ نرّهم ظنرّ ـــ�ن لأ �صالميرّ غ�صـــب الإ

البالد العربية كلها، ولكنني حما�صر يف بع�صها، واأحيانًا حتا�صر بع�ض كتبي ومتنع واأحيانا 

ي�صمح بت�زيعها، واإنني اأعرتف باأن كل جديد ل بد من اأن ي�اجه بع�ض ال�صع�بات حتى ي�صق 
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ن التاريخ ه� احلكم يف النهاية. لنف�صه طريقًا، اأنا نف�صي ل�صت على ثقة مما اأفعل؛ لأ

وعلـــى اأي حـــال ل بد من فتح باب التفكري يف الق�صايا العملية التي مت�ض ال�اقع الراهن، 

فاأنا عندما دعيت اىل احلج، وراأيت ثالثة ملي�ن يف عرفات ف�ق اجلبل فقلت اأين يترّجه�ن؟ 

فتيت اأنرّ هذا العام حجرّ اإىل  عرفـــات لي�صـــت يف خطر بل القد�ض يف خطر، ل� عندي القدرة لأ

وىل، وماذا �صتفعل اإ�صرائيل اأمام ثالثة ملي�ن م�صلم  القد�ض، والقد�ض كانت اأحد القبالت الأ

يحج�ن يف القد�ض. تقتلهم. فلتقتلهم ليبقى عندنا مليار اإل ثالثة ملي�ن.




