
مسألة المنهج في المشروع الفكرّي لحسن حنفي

اأحمد ماجد

جة
مح

ال   يعـــدرّ امل�صروع الفل�صفي للدكت�ر ح�صن حنفي واحدًا مـــن اأهمرّ امل�صروعات الفكرية، 

خرية، وهذا امل�صروع مل يظهر اإىل العلن نتيجة  التي �صهدها العامل العربيرّ يف العق�د الأ

وىل، قد بداأت  النك�صة التي اأ�صيب بها العامل العربيرّ عام 1967، واإن كانت ارها�صاته الأ

بالتبلـــ�ر يف ذلك احلني، لتعبرّ عن نف�صها ب�صكل متكامل يف �صبعينات وثمانينات القرن 

املا�صـــي، لتخطرّ لنف�صها خطًا م�صتقاًل تتداخل فيه ال�صيا�صة والث�رة والعقيدة والفل�صفة 

. يف منظ�مة متكاملة، تعبرّ عن م�قف نه�ص�يٍّ
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يف م�سّوغـــــات امل�ســـــروع

ة للعل�م  ل يـــرى الدكتـــ�ر ح�صن حنفي اأنرّ امل�صكلـــة الفل�صفيرّة منف�صلة عن امل�صكلـــة العامرّ

ٍة، تعاين منها املجتمعـــات، وبالتايل على  ـــة، فمـــا نعي�صه الي�م جزء من اأزمـــٍة عامرّ �صالميرّ الإ

الباحـــث معاجلة اأزمة عل�م الرتاث يف احل�صارة العربيرّة، مـــن اأجل جعلها قادرًة على تلبية 

ل اإليه اإل من خالل جتديده وبثرّ بذور النه�صة  مر لن يتمرّ الت��صرّ متطلرّبـــات الع�صر، وهذا الأ

فيه.

ـــة، اأي ل بدرّ من عمليرّة  مرّ هـــذا التجديـــد، الذي ل يجب اأن يخرج عـــن الن�صق الفكريرّ لالأ

�صالة واملعا�صرة باعتبار هـــذا امل��ص�ع ه�  ـــة،  ت�صع اأ�ص�صـــًا جديدة، ت�ائم بـــني الأ اإ�صالحيرّ

ة يف الع�صر الراهن. مرّ عظم بالن�صبة لكلرّ فرق الأ ي الأ التحدرّ

�صالميرّ من  - الإ وهنـــا ي�اجـــه الدكت�ر حنفي �ص�ؤاٌل مفـــاده: هل ما �صهده العامل العربـــيرّ

جابة عن هذا  تفكري منذ بداية ع�صر النه�صة ل قيمة علميرّة له؟ ل يتاأخر الدكت�ر حنفي بالإ

اهات  ها �صارت باجترّ ـــة، ولكنَّ �صالميرّ قد �صهد نزاعات نه�ص�يرّ ال�صـــ�ؤال، فيعتب اأنَّ العـــامل الإ

متعار�صة، وهي على ال�صكل التايل:

عاته كنتاِج  ًا، وبالتايل نظر اإىل الرتاث بكلرّ تن�رّ ّول: اأنكر ال�حي واعتبه نتاجًا تاريخيرّ االأ

م�ر  ر لهذا العن�صر، اإل اأنرّ هناك جملًة من الأ ن�صان ل ميكن اأن يتنكرّ ، ومع اأنرّ َالإ واقٍع تاريخيرّ

ف عندها: ل بدرّ من الت�قرّ

ماكن ولها وج�دها  فكار م�صتقلرّة عن الأ ف عند عامل البيئة مع اأنرّ الأ اإنَّ هذا املنحى يت�قرّ

. اخلا�ضرّ

فكار ولي�صت م�صدرًا لها. �صخا�ض ح�امل لالأ عي اأنَّ الأ يدرّ

ن�صان ه� خالق الفكر مع اأنرّ ال�حي ه� م�صدر الفكر. عي اأنَّ الإ يدرّ

هـــ� يجعل من تاريخ الفكر تاريخ حياة املفكريـــن واأن�صابهم، م�لدهم وثقافتهم، مي�لهم 

�صالميرّ ل ي�صع  واأه�ائهـــم، مذاهبهـــم واأفكارهـــم، وظائفهم ومنا�صبهم، مـــع اأنرّ الفكـــر الإ

�1�
ٍة.  اأفكارًا بل يعر�ض طريقة يف تف�صري الن�ص��ض الدينيرّة وحت�يلها اإىل معاٍن واأبنيٍة نظريرّ

ة منها: �صباب عدرّ ، ويع�د ذلك لأ مات امل�صروع النه�ص�يرّ فهذا التيرّار ل ميتلك مق�رّ

ن�صان ل  ق باألفاٍظ غري مفه�مة، ت�صفي على القائلني بها �صفة التعامل، وكاأنرّ الإ - الت�صـــدرّ
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لفاظ. يغريرّ واقعه اإل بهذه اجلعبة من الأ

ـــة الثقافة، وه� مـــا اأ�صـــررّ باأيدل�جيرّتهم  ـــة لفكـــر الغرب، وال�قـــ�ع �صحيرّة عامليرّ - التبعيرّ

وبق�صيرّتهم. 

- معـــاداة الـــرتاث الق�مي للجماهـــري وا�صتبداله برتاٍث منق�ٍل ل جتـــد فيها اجلماهري 

ذاتها. وه� ما ي�صهل اترّهامهم باأنرّهم دخالء.

- نق�صان التنظري املبا�صر لل�اقع، والقطع معه واعتباره قا�صرًا عن فهم النظريرّة.

ل هذا الجتاه اإىل اأنديٍة فكريـــٍة يعلرّم بع�صها بع�صًا ول  ، وحت�رّ - غيـــاب البنامـــج الث�ريرّ

تخرج اإىل اجلماهري.

ي لتحقيق هذا  - ا�صتخدامهـــا العنـــف لل��صـــ�ل اإىل ال�صلطـــة، وتف�صيلها للعمـــل ال�صـــررّ

الهدف.

لهـــا اإىل  ـــة بتف�صيـــل ال�صـــراع الطبقـــيرّ علـــى ال�حـــدة، وحت�رّ - تفتيـــت ال�حـــدة ال�طنيرّ

مة اأو اجلماعة ون�صيجها  راتها وتاأقلمها مع واقع الأ خر دومنا علم بتط�رّ ن�ص��صيرّة حْرفيرّة لالآ

احل�صاري.

ة ما زالت تربط بني احلق واخلري، فالنتماء  خالق، يف اأمرّ يدي�ل�جيا والأ - الف�صل بني الأ

�2�
 . م على النتماء الث�ريرّ الدينيرّ للجماهري مقدرّ

اه الذي طالب بالرج�ع اإىل ال�صلـــف ال�صالح باعتباره احللرّ ال�حيد  الثانـــــــي: وه� الجترّ

للنه�صة، وهذا التيرّار يعاين من م�صاكل متعددة منها:

، فاحلاكميرّة هلل ب�صرف النظر عن طبيعة  ـــة على الفكر النظريرّ لهيرّ - �صيـــادة النظرة الإ

ناته، وارتبط التغيـــري بالدع�ة الثي�قراطيرّة، مما ي�ِجد انف�صاًل بني الدين  ال�اقـــع وعن مك�رّ

لهيرّات، مع العلم  وروبيرّة عندما ابُتلـــع العامل داخل الإ ة اىل التجربة الأ مرّ واملجتمـــع، ويعيد الأ

ر. باأنرّ العدل ا�صبح جزءًا من الت�حيد يف فكرنا الدينيرّ املتاأخرّ

ر هذه الدع�ة فكريًا، بل اإنرّ هذا التيرّار قد تخلرّف، عب عزل نف�صه عن الرتاث  - وقف تط�رّ

رادة. ُي�صاف اإليها عدم  ، ونظره اإىل ا�صتقالل العقل والإ حياء العتزايلرّ وعـــدم ا�صتثماره لالإ

ر املنظ�مات الدينيرّة لال�صتفادة منها، فه� مل يعمل على تط�ير له�ت  نظـــره اإىل كيفيرّة تط�رّ

ر�ض، وجتنيد اجلماهري، واإ�صالح الرتبية والتعليم والق�صاء. الث�رة، ومعاجلة ق�صايا الأ
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، ثـــم حت�يل الفكـــر النظري اإىل  ـــات اإىل فكر نظريرّ لهيرّ - عـــدم قدرتـــه على حت�يـــل الإ

اأيدي�ل�جيا �صيا�صيرّة اقت�صاديرّة وا�صحة املعامل.

ر الراأ�صمايل للدين ب�صبب الت�ص�ر الهرمي للعامل، وه� ما ورثناه قدميًا  - �صيادة الت�ص�رّ

من نظريرّة الفي�ض وال�صدور.

خر للكفر.  ميان والآ - تق�صيم العامل ب�صكل حادرّ بني �ُصرادقني اأحدهما لالإ

. - معاداتها التجديد على امل�صت�ى النظريرّ

- جدل الكل اأو ل �صيء عند املمار�صة.

- ا�صتخدامهـــا للعنف، وتخلرّفها عن اإعداد اجلماهري، وحترّى عند اقرتابها منهم؛ بحيث 

هم ب�صكل مغَلق ينق�صه احل�ار. ُتِعدُّ

- �صيادة الت�ص�ر اجلن�صيرّ للعامل، والف�صل احلادرّ بني الن�صاء والرجال.

ه �صخ�صيرّة  مات دون ذكر املباحات، ما ي�ص�رّ - الرتكيز على احلدود واإ�صدار ق�ائم املحررّ

ن�صان يف  قدام، وتلقي بالإ اء زرع اخل�ف فيه بدل ال�صجاعة، والإحجام بدل الإ ن�صـــان، جررّ الإ

�3�
. اأودية ال�صكرّ

ـــاه الت�فيقيرّ بني القدمي واجلديد، ولعـــلرّ الدكت�ر ح�صن حنفي يق�صد  الثالـــث: ه� الجترّ

طة، التي حاولت اأن تعبرّ عن نف�صها  اه ميثرّل الطبقـــة املت��صرّ بهـــا الدولة ال�طنية، وهذا الجترّ

اه بعاين من امل�صاكل التالية: وطم�حاتها، وهذا الجترّ

- عـــدم وجـــ�د اأ�صا�ض نظريرّ وا�صح ميكن قيام التغيـــري الجتماعي طبقًا له، وه� انتهى 

اإىل املي�عة الفكريرّة، اأو اإىل جمرد اإعالن ن�ايا.

الـــة لل�صعارات  لهـــا اإىل حمرّ -  تقـــدمي م�صالـــح الطبقـــة علـــى م�صالـــح املجتمع، مـــا ح�رّ

وامل�ؤ�ص�صات الفارغة املحت�ى ) نقابات، احتادات، منابر، تنظيمات...(.

- معاداة اأ�صحاب التغيري اجلذريرّ من قبل اأن�صار القدمي واجلديد.

- تهمي�ض اجلماهري ودفعها اإىل ال�صلبيرّة املطلقة واترّخاذ القرارات عنها.

�صا�ـــض كما ه� خا�صعًا لل�اقع، وتغيري  ، وترك الأ - الرتقيـــع يف عمليرّة التغيري الجتماعيرّ

�4�
اجلزء وترك الكل.
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ة، ويق�ل  مرّ مات قيادة الأ اهات الثالثة تتعار�ض فيما بينها، وتفتقـــد اإىل مق�رّ وهـــذه الجترّ

ـــة احلديثـــة، ومل نَر �صحاهـــا اأو ظهرها، وحـــلَّ ليلها  حنفـــي: »انتهـــى فجـــر النه�صة العربيرّ

�صالة   وبالتـــايل يف ظـــلرّ هذا ال�اقـــع ما ه� احللرّ الـــذي يزيل التعار�ض بـــني الأ
�5�

ب�صرعـــة«،

واملعا�صرة.

مة، هـــذا القطاع  مـــن هنا، اأخـــذ الدكت�ر حنفي بالبحـــث داخل الـــرتاث احل�صاريرّ لالأ

�صقـــاط العقائد عليه  دجلة، فهـــ� ميدان لإ د �صاحـــة للتفتيت والنتقـــاء والأ الـــذي بقي جمررّ

مـــن وج�ديرّة، ومارك�صيرّة، وو�صعيرّة؛ بحيث راحت هذه العقائـــد املتناق�صة اإىل حدرّ الت�صادم 

ر وج�دها فتفتت الـــرتاث حتت �صربات ال�افـــد. ويف املقابل عملت  جتـــد يف الرتاث ما يـــبرّ

ى، واجلميع دخل  هة للرتاث تعك�ض جانبًا منه، وتلغـــي ما تبقرّ ـــات اإىل اختيـــارات م�ص�رّ ال�صلفيرّ

يف لعبـــة النتقاء النفعيرّ من الرتاث، كلٌّ ح�صب م�قفـــه، وبالتايل بقي الرتاث كحمال للعقل 

ة. من هنا، ملعت فكرة اإعادة قراءة الرتاث يف �صم�له وكليته:  مرّ والذات املفكرة غائبًا عن الأ

قاتها،  تنا املعا�صرة وبيان اأ�صبـــاب مع�رّ نرّ حتليـــل الرتاث هـــ� يف نف�ض ال�قت حتليـــل لعقليرّ »لأ

نًا رئي�صًا  تنـــا املعا�صرة ه� يف نف�ض ال�قـــت حتليل للرتاث، ملا كان الـــرتاث مك�رّ وحتليـــل عقليرّ

ن�صـــان حِذرًا؛ حيث   واأثنـــاء التعامل مع الـــرتاث يجب اأن يك�ن الإ
�6�

تنـــا املعا�صـــرة«، يف عقليرّ

ـــه و�صيلة، من هنـــا انتقد ح�صن حنفي بع�ض التاأويالت، وقـــال: »تاأخذ )بع�ض التاأويالت(  اإنرّ

الـــرتاث على اأنرّه غاية يف ذاته، ولي�ض جمـــرد و�صيلة لتحقيق غاية اأخرى هي تقدم ال�صع�ب. 

ـــة ثقافيرّة وق�ميرّة،  وليرّ
: »الرتاث هـــ� نقطة البدء كم�ص�ؤ  مـــع العلم اأنرّ

�7�
ونه�صـــة املجتمعات«،

�صالة اأ�صا�ض  والتجديد ه� اإعادة تف�صري طبقًا حلاجات الع�صر، فالقدمي ي�صبق اجلديد، والأ

�صهام  ي اإىل غاية، الرتاث ه� ال��صيلة والتجديد ه� الغاية، وه� الإ املعا�صـــرة، وال��صيلة تـــ�ؤدرّ

قاته وفتـــح مغاليقه التي متنع  يف تط�يـــر ال�اقع وحـــلرّ م�صكالته، والق�صاء علـــى اأ�صباب مع�رّ

ـــة حماولـــة لتط�يره، والرتاث لي�ض له قيمة يف ذاتـــه اإل مبقدار ما يعطي من نظريرّة علميرّة  يرّ اأ

فكار نفخـــر بها وننظر اإليها يف  يف تف�صـــري ال�اقع والعمل علـــى تط�يره، فه� لي�ض متحفًا لالأ

ه لل�صل�ك، وذخرية ق�ميرّة ميكن اكت�صافها وا�صتغاللها  اإعجاب... بل ه� نظرية للعمل، وم�جِّ

�8�
ر�ض«. ن�صان وعالقته بالأ من اأجل اإعادة بناء الإ

ن عـــب حتليل العقـــل وال�اقع، هذه  وهكـــذا بداأ امل�صـــروع الفكري حل�صـــن حنفي، بالتك�رّ

خر اإىل  ـــة حت�يل الآ خر، واإمكانيرّ نا يف مقابل تقليـــد الآ القـــراءة التـــي ت�صعى: »اإىل اإبـــداع الأ

مر، اإىل منهٍج خا�ضرّ   وقد دفعه هذا الأ
�9�

م��صـــ�ع للعلم، بدًل من اأن يك�ن م�صدرًا للعلـــم«،
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�صنتناوله بالتف�صيل يف هذه ال�رقة بعد عر�ض للم�صادر الفكرية لهذا امل�صروع.

يف التاأثيــــرات املعرفّيـــــة للم�ســــــــروع

ة من اأزمة لعل�م الـــرتاث، وبالتايل ل بدرّ من اإعادة �صياغة  مرّ كمـــا راأينا �صابقًا، تعاين الأ

م�صـــروع نه�ص�ي جديد، ولكن هل هـــذا امل�صروع نبٌت جديد يف هذا العـــامل؟ يجيب الدكت�ر 

مها  �صالح الدينيرّ كما قدرّ مه لي�ض م�صروعًا جديدًا، فه� امتداد حلركة الإ حنفـــي، اإنرّ ما يقدرّ

�ن التقديـــر ملا قام�ا به من  فغاينرّ وحممد اإقبال وغريهـــم، فهم: »ي�صتحقرّ جمـــال الديـــن الأ

، واإن كان البع�ض منهم قد ناله النقد وبع�ض الل�م«  �صالح الدينيرّ اإ�صراقـــات اإيجابيرّة، يف الإ

فغـــاينرّ تعتمد العقل... ثم خبت  �صالحيرّة بداأت م�صتنرية على يد الأ فباأيـــه »اإنرّ احلركـــة الإ

له اإىل  اإىل الن�ـــض عند حممد عبـــده، واأي�صًا نف�ض املاآل على يد تلميذه ر�صيد ر�صا، الذي ح�رّ

ـــة معلنـــة، ليع�د اإىل حممد بن عبد ال�هاب فاأرجعه اإىل ابـــن تيمية اأوًل، ثم اإىل اأحمد  �صلفيرّ

بـــن حنبل ثانيًا، فبدًل مـــن النفتاح على اأ�صاليب املدنيرّة احلديثة اإثر النغالق والهج�م على 

الغرب، وبدًل من الدفاع عن ال�صتقالل ال�طنيرّ لل�صع�ب كرد فعل، على احلركات العلمانيرّة 

ة، وقلرّ حتليل ال�اقع  يف تركيا، دافع عن اخلالفة بعد اإ�صالحها، اأ�صعف العقل حل�صاب النب�رّ

ا تلميذ  وو�صف حركة التاريخ حل�صاب تف�صري املنار و�صرح الن�ص��ض... وهنا ظهر ح�صن البنرّ

ر�صيد ر�صا يف دار العل�م حماوًل اإحياء ال�صم�ليرّة وعدائه لال�صتعمار والتخلرّف وحاول اإكمال 

 
�10�

، حمققًا هدفه يف جتنيد اجلماهري«. فغاينرّ ما اأنق�ض الأ

�صالح  ل من م�صادر حنفـــي املعرفيرّة، وه� تيار الإ ورّ وهكـــذا ميكننا اأن نر�صد امل�صدر الأ

فغـــاينرّ وا�صتمر بعـــده لي�ض يف الرم�ز  ، الذي انطلق مـــع جمال الدين الأ �صالمـــيرّ الدينـــيرّ الإ

ا يف الفرع الذي حمل الهمرّ ال�طنيرّ والتنم�يرّ من خالل م�صطفى عبد الرازق  ـــة، اإمنرّ �صليرّ الأ

ا. فه�ؤلء بالن�صبة  خ�ان امل�صلمني وعلى راأ�صهم ح�صن البنرّ وعلي عبد الرزاق؛ لي�صب يف نهر الأ

ة  لل�حي  ول�يرّ م�ا البداية ال�صحيحة، وذلك عندما اأعط�ا األأ �صالح، فهـــم قدرّ لـــه هم رواد الإ

فغاينرّ واإقبال، لي�ض علم الكالم امل�روث  ره الأ على التاريخ، ويق�ل حنفي: »والت�حيد كما ي�ص�رّ

ر�ض... والت�حيد  ة يف الأ فعال، بل ه� حيـــاة وحركة وق�رّ مـــن نظريرّة يف الذات وال�صفات والأ

ن�صاينرّ من كلرّ القي�د وتاأ�صي�ض ملجتمع العدل  ُر ال�جدان الإ ر �صيد قطب حتررّ ره املفكرّ كما ي�ص�رّ

ره وي�صري اإليه عند  لفات اإىل الدكتـــ�ر عثمان اأمني الذي يقدرّ  وهنا ل بدرّ من الإ
�11�

خـــاء«، والإ

احلديث عن م�صريته الفل�صفيرّة.
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ه  ، ولكنرّ ثرّر به الدكت�ر ح�صن حنفي ه� الفل�صفـــة والفكر الغربيرّ وامل�صـــدر الثاين الـــذي تاأ

نت رف�صًا للماديرّة  ـــة ت�صمرّ ، فهذه املارك�صيرّ هنـــا انحاز اإىل مارك�ض ال�صـــاب اأو الي�صار الهيغليرّ

، وبذلك اقرتبت من روح القرن  ن�صـــاينرّ ـــة واعتمت مب�صكلة اجل�هر وم�صكلة ال�ج�د الإ الفظرّ

ل من  ر الدكت�ر حنفي: »اأقـــرب الحتمالت، ل� كنت اأوروبيـــًا، ه� التح�رّ الع�صريـــن؛ لذا يقـــررّ

امل�صـــروع املعـــريفرّ يف الفل�صفة احلديثـــة يف القرنني ال�صابع ع�صر والثامـــن ع�صر اإىل امل�صروع 

العملـــيرّ يف القرنني التا�صع ع�صـــر والع�صرين، مرحلة الي�صار الهيغلـــيرّ الذي قام بنقد الدين 

يدي�ل�جيا )بـــاور و�صرتنر(، ونقد املجتمع  ـــة )في�رباخ(، ونقد الأ )�صرتاو�ـــض(، ونقد املثاليرّ

)كارل مارك�ـــض(؛ وهـــي املرحلة التي قامـــت فيها الث�رة الليباليرّة بعـــد الث�رة بن�صف قرن 

ـــة الفل�صفيرّة. وبعـــد اأن اأق�م  ثـــ�رة 1848، مرحلـــة مارك�ض ال�صـــاب، املخط�طات القت�صاديرّ

بتطهري الفكر ونقد ال�اقع اأك�ن مارك�صيًا، لي�ض داروينيا بال�صرورة بل مارك�ض جديد، ياأخذ 

ـــة يف القرن الع�صرين واأقربها مدر�صـــة فرانكف�رت، النظريرّة  بالعتبـــار الجتاهات الفل�صفيرّ

اه   فبالن�صبة له هذا الجترّ
�12�

النقديـــة، مارك�صيرّة البناء الف�قيرّ والتنظـــري املبا�صر لل�اقـــع«.

ـــة، ويق�ل: »ففي فكرنـــا العربيرّ قفزنا من  م�ا القراءات النقديرّ رنا، فهـــم قدرّ �صـــروريرّ لتط�رّ

هيغل اإىل مارك�ض دون املرور بهذه املرحلة النتقاليرّة التي ميثلها الهيغلي�ن الي�صاري�ن. وهي 

ل من الفكـــر اإىل ال�اقع، دون نقد الدين كما فعل في�ربـــاخ، اأو نقد الفكر كما  مرحلـــة التح�رّ

نا كما فعل �صترينر، وكاأنرّ النقد الجتماعيرّ عند مارك�ض واأجنلز ما ه� اإل  فعل باور اأو نقد الأ

�ص�ض النظريرّة للبناء الجتماعيرّ يف الدين والفكر وال�صع�ر،  ح�صيلة جمه�د ط�يل يف نقد الأ

مـــا زلنـــا يف فكرنا العربيرّ متاأرجحني بني هيغل ومارك�ض، بـــني املثاليرّة واملاديرّة دون النتقال 

، واأغفلنا التاريخ وحركته لغيـــاب البعد التاريخيرّ  خر على نح� طبيعـــيرّ مـــن اأحدهما اإىل الآ

ا   وهكـــذا ي�صبح الي�صار الهيغليرّ م�صـــدرًا للتاأثري لي�ض بذاته، اإمنرّ
�13�

يف وجداننـــا املعا�صر«.

بقدرته التغيرييرّة والنقديرّة لل�اقع. 

واأمـــا امل�صدر الثالث من مناهـــل الدكت�ر ح�صن حنفي، فه� له�ت التحرير؛ حيث عا�ض 

حنفـــي يف مرحلتـــه الباري�صيرّة حلظة �صعـــ�د هذه املجم�عة الفكريرّة، التـــي تترّكئ على الدين 

نرّهـــا كانت مرحلة حراك  يف ق�صايـــا التحـــرر والث�رة، وي�صف الدكتـــ�ر زيع�ر تلك املرحلة باأ

ا �صاهم يف  ، والدكتـــ�ر حنفي من القالئل الذين مل يكتف�ا بقراءة هـــذه املجم�عة اإمنرّ فكـــريرّ

بع�ض حلقات النقا�ض فيها.

وامل�صـــدر الرابـــع هـــ� الظ�اهريرّة التي تعتـــب اإحدى مداخـــل فهم فل�صفتـــه، ولكن لي�ض 
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ة اأح�ص�صت  ل مررّ ورّ ا من خالل روؤية تنطلق من الـــذات، ويق�ل: »ولأ بال�صياغـــة التقليديرّة، اإمنرّ

بالرجفة الفل�صفيرّة، واأنا اأ�صتمع اإىل �صربات قلبي واأن�صت اإىل حديث نف�صي، وكان احلديث 

ـــة ونه�صة امل�صلمني ونقد الغـــرب يجد �صداه يف  مرّ بداع واجلمال والأ ـــة واخللـــق والإ يف الذاتيرّ

؛ اأي  وروبيرّ ، مل نع�ض بعُد ع�صَر النه�صة باملعنى الأ نف�صـــي... تك�يننا هكذا يف جمتمع تراثـــيرّ

ها  ـــة احلديثة ل تاأتي من املا�صي، ولكنرّ وروبيرّ التحـــ�رّل يف نظرية املعرفة، وذلك اأنرّ املعرفة الأ

تـــي من العقـــل والطبيعة ومن احل�ض... كاأن اأحدًا كان ينتزع مـــن نف�صي انتزاعًا وكنت قد  تاأ

ك فيبدع �صيئًا جديدًا، وق�ل اأحد  خالق اإىل كلرّ من يتغريرّ فيتحررّ اأهديت من قبل بحثي يف الأ

�صاتذة هذا برج�ص�ن، عرفت اأنرّني اإقبال وبرج�ص�ن. وما اأن �صمعت عن الق�صديرّة وحتليل  الأ

ال�صع�ر حترّى عرفت اأنرّ م�صبي كان ه��صرل يف النهاية«. 

ول ي�صعنا يف هذه العجالة اأن نن�صى �صبين�زا وكتاب ر�صالة يف الاله�ت وال�صيا�صة، والتي 

ظهار عمليرّة نقد الن�ص��ض. قام برتجمتها،  لإ

يف املنهـــــج

ينطلـــق حنفـــي يف منهجه مـــن الظاهـــرة، وكيفيرّة التعامـــل معها، فيعلـــن رف�صه ملناهج 

واأ�صاليـــب املعرفـــة العلميرّة، وه� يقرر، �صراحًة، »عدم جـــدوى درا�صة الظ�اهر وفق املناهج 

ح�صائيرّة اأو التطبيقيرّة« ويدع� اإىل »املعرفـــة احلد�صيرّة الطاحمة اإىل  ـــة الأ كادمييرّ ـــة الأ العلميرّ

 فاملعرفة لي�صت نتاجًا جمتمعيًا- منهجيًا 
�14�

الت�صال املبا�صر بالفكر وروؤية مبا�صرة لل�اقع«

م�صروطًا بعالئق املرحلة  التاريخيرّة الجتماعيرّة، فهي �صاأن ذاتي فردي، يق�م به فرد متميرّز، 

وليرّة الع�صر. فاملعرفة ال�حيدة املعرتف 
ل م�ص�ؤ وهذا ال�صخ�ض كاأنَّه خمتار من التاريخ لتحمرّ

بهـــا هـــي معرفتي مبا اأراه ب�صـــ�رة مبا�صرة وكل مـــا ل اأراه ب�ص�رة مبا�صرة لي�ـــض يقينًا. اإنرّ 

�ض ب�صكل جيرّد منهـــج املعرفة احلد�صيرّة،  �صراقيرّة القدمية »اعرف نف�صـــك« تلخرّ احلكمـــة الإ

ن�صان يف ال�صكرّ والن�صبيرّة وال�هم. فاخلروج اإىل ما وراء حدود الذات ي�قع الإ

، يجعله حنفـــي اأ�صاًل، ومن خالله يقـــارب الظ�اهر وعلى �ص�ئه  وهـــذا احلد�ـــض الذاتيرّ

يحاكـــم كلرّ العتقـــادات، لي�صل اإىل النقطـــة املح�ريرّة يف فكره وهي العقـــل: بيد اأنرّ م��ص�ع 

العقـــل الذي ي�صل اإليـــه الدكت�ر حنفي جـــراء حتليل حمت�يات �صعـــ�ره كم�صلم ه� م�صم�ن 

 ومن خالل هذا ال�حـــي الذي ي��صل اإىل اليقني، يبـــداأ با�صتقاق م��ص�ع العل�م 
�15�

ال�حـــي،

وا�صتعادتهـــا مـــن اأجل اإعـــادة تك�ينها علـــى اأ�صا�ض تظهـــر يقينيرّتها بذاتها، وهـــي عند هذه 
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ر ال�حي على �ص�ئه. ولعلَّ هذه النقطة  النقطة تع�د اإىل ال�اقع لتتعامل معه، وحتاول اأن تف�صرّ

بالـــذات تظهر فهمـــًا ظ�اهريًا مفارقًا للظ�اهريـــة اله��صرليرّة، التي كانـــت تقت�صي اأن يعلق 

، ليقيم  ـــى على ال�حي، كما اأنرّه يف هـــذه النقطة ميزج بني اله��صـــريلرّ واملارك�صيرّ احلكـــم حترّ

، ومن خالل التنظري  منظ�مة فل�صفيرّة، حتاول اأن تنظر اإىل ال�اقع من خالل اليقني الإمياينرّ

ي�صل اإىل العمل الث�ريرّ القائم على تغيري العامل.

لكـــن حنفـــي امل�لع بالفكر الغربيرّ واملتقـــن لكيفيرّة ا�صتغاله، ل يعـــدم احلل، فه� واإن قال 

بالتغيـــري على ن�صق املق�لت املارك�صيرّة، ولكنَّ هـــذه املارك�صيرّة التي ا�صتعان بها هي مارك�صيرّة 

مارك�ض ال�صاب امل�صبع بالروح الهيغليرّة، ولعلَّ هذا يزداد ات�صاحًا عندما يبداأ با�صتعادة فكرة 

، م�صتقلرّ عن التاريخ باعتباره  الروح املطلق الهيغليرّة، هذه الروح التي متتاز ب�ج�د م��ص�عيرّ

لهي،  خر. فياأخذ هذه الفكرة ويبداأ بتطبيقها على م�صت�ى ال�حي الإ ر بذاته يف الآ فكـــرًا يفكرّ

خري  ـــة/ م�صيحيرّة/ اإ�صـــالم، وميزة الأ فهـــذا ال�حي قـــد تدرج يف النزول علـــى النا�ض يه�ديرّ

�صالميرّ ه� ال�حي باإطالق؛  باحت�ائه ال�حي املطلق اأو الروح املطلقة، وهكذا يك�ن ال�حي الإ

�صالم من ك�نه دينًا؛ لي�صبح بناًء مثاليًا للعامل  اأي هـــ� الفكر املطلق ذاته، وبالتايل يرتفع الإ

�16�
من جهة، ومكانًا حمايثًا لل�عي من جهة اأخرى.

د حنفي حمت�ى ال�عـــي/ العقل/ يبـــداأ مبقاربته مل��صـــ�ع املعرفة، فريى  وبعـــد اأن يحـــدرّ

ن�صـــان حاماًل للفكر، ل مبدعًا له، ولذلك يجب اأن ل يقال مثاًل مذهب ابن الفار�ض وابن  الإ

نرّ كليهمـــا مل يبدعا مذهبًا بل ظهرت وحدة ال�صعـــ�ر ووحدة ال�ج�د من خاللهما،  عربـــي؛ لأ

فكار ولي�ض م�صدرًا  �صخا�ـــض اإل ع�امل لالأ واإن مل يظهـــرا  فيهما لظهرا يف غريهما، فما الأ

�17�
لها«.

واإذا كانـــت املعرفة تتم علـــى هذه ال�صاكلة، فكيف طبرّق حنفـــي منهجه على اأحد الفروع 

�صالم؟    العلميرّة يف الإ

القـــــراءة الفينومينولوجيـــــة لعلــــم اأ�ســـول الفقـــــه:

حكام ال�صرعيرّة عن اأدلرّتها اليقينيرّة،  نرّه علم ا�صتنباط الأ ف حنفي علم اأ�ص�ل الفقه، باأ يعررّ

وهـــ� خمتلف عن علم اأ�ص�ل الدين الذي يتناول اأ�ص�ل العقيدة النظريرّة من اأجل تنزيه اهلل 

حكام العمليرّة دون ا�صتنباطها  ذاتًا و�صفاتًا واأفعاًل. وه� يختلف عن علم الفقه الذي يب�رّب الأ

ة،    وه� ي�صتند اإىل القـــراآن وال�صنرّ
�18�

مـــن اأدلرّتهـــا ال�صرعيرّة، بل اعتمـــادًا على النقل وحـــده.



)العدد الثامن ع�صر(المحجة

128   

�ض يف وعي الراوي عن طريق منهجني: �صرّ
ويتاأ

ة. منهج النقل املكت�ب يف حالة القراآن، ومنهج النقل ال�صفاهي يف حالة ال�صنرّ

�ض يف وعـــي الفقيه بناًء علـــى اأ�صكال ثالثة م�صاعـــر: ال�صع�ر  �صرّ
كمـــا اأنرّ هـــذا العلـــم، يتاأ

لي ووظيفته فهم  مرّ
ة ن�ص��ض ال�حي يف التاريخ، وال�صع�ر التاأ التاريخـــيرّ ووظيفته �صمان �صحرّ

ن�ص��ـــض ال�حي وتف�صريها ابتداًء مـــن ق�اعد اللغة، واأ�صباب النـــزول وينط�ي حتته ال�عي 

اللغ�ي، ثالثًا ال�صع�ر العمليرّ ووظيفته تطبيق اأحكام ال�صرع يف العامل وحتقيق مقا�صد ال�حي 

هه ثالثة اعتبـــارات زمانيرّة يف بحثه عن علمه هي املا�صي   اأي اأنرّ الفقيه ت�جرّ
�19�

يف التاريـــخ.

واحلا�صر وامل�صتقبل.

1- ال�سعــــــ�ر التــــــــــاريخّي:

ـــة ن�ص��ض ال�حي يف  ال�صعـــ�ر التاريخـــي ه�: »�صعـــ�ر الراوي الـــذي وظيفته �صمان �صحرّ

 وقد قامـــت الكثري من 
�20�

ل منهج النقل املكتـــ�ب« ورّ التاريـــخ، ومناهـــج الروايـــة ن�عـــان: الأ

ما  النقا�صـــات ح�له بحثـــت يف اأ�صباب نزوله، والنا�صـــخ واملن�ص�خ... وهـــذه الدرا�صات ل �صيِّ

هليرّة  ه طبقـــًا لالأ ـــت: »على وج�د ال�حـــي يف الزمان وتغريرّ العمـــل علـــى النا�صخ واملن�ص�خ، دلرّ

ته ملـــدى الر�صا الفردي والجتماعي يف التاريـــخ. ال�حي لي�ض خارج الزمان،  والقـــدرة وتبعيرّ

د الإعالن عنه  ثابتـــًا ل يتغـــريرّ بل داخل الزمان يتطـــ�ر بتط�ره. لي�ض هدف ال�حي ه� جمـــررّ

ك�صعـــار بال م�صم�ن، اأو حتقيقه دون وعي بالزمـــان فيف�صل، بل تطبيقه يف الزمان وجناحه 

 وهكذا يقدم القراآن الكرمي املنهج بالتفاعل 
�21�

يف التاريخ طبقًا لقدرات الفرد واجلماعة«،

مـــع ال�اقع، ويتحـــ�ل اإىل ذات ووعي، يت�جه اإىل امل��ص�عـــات اأو ال�قائع، فيك�صف عنها عند 

ح�ص�رها يف الزمان.

ل يتميرّز  ورّ �صل كالأ ، وهذا الأ ة النب�يرّة ال�صريفة وه� النقـــل ال�صفاهيرّ ـــا الثاين فه� ال�صنرّ اأمرّ

بك�نـــه منـــزًل من عند اهلل، وقام على �صفافـــه علٌم ا�صمه »اجلرح والتعديـــل« يهتمرّ بدرا�صة 

�صة قبل اأن  اأنـــ�اع احلديـــث، وهذان العلمـــان، �صاهما يف قيام النقـــد التاريخيرّ للكتـــب املقدرّ

�صالميرّ القادم من   وهكذا يريد الدكت�ر ح�صن حنفي اأن يق�ل اإن ال�حي الإ
�22�

يعرفه الغرب.

ال�حـــي قد متح�ض واأ�صبح وعيًا بذاته، وبالتايل قد انتقل ال�حي من عامله املتعايل، واأ�صبح 

ن�صان عب عالقاته بال�اقع اأن يكت�صفه. ، ي�صتطيع الإ حمايثًا ملا ه� اإن�صاينرّ

�ص�ل الفقه،  خرين لأ �صلني الآ ان عن ال�حي املكت�ب، فاإنَّ الأ واإذا كان القراآن وال�صنة يعبرّ
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ر�ض. ، عندما انتقل من ال�صماء اإىل الأ ان عن ال�حي احليرّ جماع والقيا�ض، يعبرّ هما الإ

جماع دليل على  جماع، يقـــ�ل: »خال�صة الق�ل اإنرّ الإ ية الإ  وهنـــا، وبعد اأن ي�صتعر�ض حجرّ

ة واأخـــذ م�صالح كلرّ ع�صر مع اعتبار املخالفة، كما اأنه دليل على وحدة اجلماعة  مرّ اتفـــاق الأ

 
�23�

مة م�صدر الت�صريع، فمـــا راآه امل�صلم�ن ح�صنًا فه� عند اهلل ح�صن«. وعلـــى اأن م�صالح الأ

وهنا قد يت�صاءل املرء، األ يق�د كالم حنفي اإىل نف�ض مق�لت بع�ض الديانات، التي اعتبت 

مة ه� الذي ميثرّل اأ�صل احلقيقة ومرجعيتها. الدين �صاأنًا ق�ميًا، والدين الأ

جماع ممثرّاًل للعقل اجلمعي،  مر، فيعتب الإ جابة عن هذا الأ �صرعان ما يقـــ�م حنفي بالإ

ًا عن العقل  دة؛ لذلك يذهـــب اإىل اعتبار القيا�ض معـــبرّ الـــذي نتج عن خبة الـــذوات املتعدرّ

ه يتميرّز بقدرته على ا�صتقراء  ـــة ولكنرّ مرّ ، الذي اإذا انطلق من املخزون احل�صاريرّ لالأ الفـــرديرّ

ع ح�صن حنفي يف حتليل القيا�ض ذاهبـــًا اإىل اأنرّه يك�صف عن اخلبة  ال�اقـــع ودرا�صتـــه. ويت��صرّ

ـــة؛ اأي خبة الفقيه باأحداث جمتمعه وظروفه، وعـــن العقالنيرّة الط�عيرّة اأو التلقائيرّة  الفرديرّ

التـــى ت�صتجيـــب للظروف اجلديدة وغـــري امل�صب�قة باأن حتاول اإيجاد فهـــم جديد للن�ضرّ من 

�صياء والظروف امل�صتجدة التى  ، وتاأخذ يف العتبار ال�اقع احلايل لالأ خـــالل ال�اقع امل�صتجدرّ

تفر�ض فهمًا جديدًا للن�ض.

ربعــــة عـــن اأربعـــــة اأنــــــــ�اع من البــــــرة: اخلبة الال�صخ�صية  دّلة االأ وهنــــــــا تك�ســـف االأ

مٍة بعينها،  ة ل ل�صخ�ض بعينه اأو لأ يف حالـــة القراآن على اأ�صا�ض اأنرّ ال�حي ر�صالة للنا�ـــض كافرّ

وائل كان�ا هم  ة الأ ة، حيث اإنرّ م�صتقبلـــي ال�صنرّ ـــزة اأو ال�صف�يرّة  يف حالة ال�صنرّ واخلـــبة املتميرّ

ال�صحابـــة، وحيـــث اإنها �صادرة عن الر�صـــ�ل الذي ه� ال�صخ�ض امل�صطفـــى من بني النا�ض 

ة قد انتقلت على اأيدي اأنا�ض ينظر لهم على  �صافة اإىل اأن ال�صنرّ لتلقي ال�حي وتبليغه، هذا بالإ

جماع، واأخريًا اخلبة  اأنرّهم ال�صف�ة اأي التابعني واأهل البيت، واخلبة البينذاتية يف حالة الإ

ـــة يف حالة القيا�ـــض من حيث تعبريها عن العقل الفردي؛ وملـــا كان القيا�ض ي�صتخدم  الفرديرّ

مباحث لغ�ية منطقية لفهم الن�ض وذلك يف اإطار امل�صلحة ومقا�صد ال�صرع اخلم�صة: الدين 

والنف�ض والعقل والن�صل واملال، فاإنرّه ميثل احتاد ال�عي التاريخي وال�عي التاأملي اأو النظري، 

بناًء على انتماء مباحث اللغة واملنطق اإىل جمال النظر، كما اأنرّه ميثرّل نقطة النهاية بالن�صبة 

. لل�صع�ر التاريخيرّ ونقطة البداية بالن�صبة لل�صع�ر التاأمليرّ
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2- ال�عي التاأّملي:

ــا كان هذا ال�حي  يتعامـــل ال�صعـــ�ر األتاأملي مع ال�حـــي املكت�ب، وال�حـــي ال�صفاهي، وملرـّ

لفـــاظ من حيث  م��ص�عـــًا يف �صـــ�رة لغـــة، فـــاإنرّ اأول ما يتعامـــل معه ال�صعـــ�ر التاأملي ه� الأ

تراكيبهـــا اللغ�يـــة، وبالتـــايل وظيفتـــه: »فهـــم الن�ص��ض وتف�صريهـــا، بعد اأن تاأكـــد ال�صع�ر 

 واهتمام علم اأ�ص�ل الفقه يك�ن بالن�ص��ض املنط�ية 
�24�

التاريخـــي من �صحتها و�صرعيتها«.

نًا ا�صتدلًل وعلاًل،  على حكم، وبالتاىل يتمرّ التعامل مع الن�ضرّ من جهة ك�نه معق�ًل اأو مت�صمرّ

ر،  وهنـــا ين�صاأ مبحث العلل. وبناًء على املنطق الداخلي لكلرّ مبحث تنق�صم م��ص�عاته وتتط�رّ

�صماء،  لفاظ اإىل الأ لـــي للفقيه؛ فينق�صم مبحث الأ مرّ
وذلـــك ح�صب ق�صمة عقليرّة يف ال�عي التاأ

�صمـــاء اإىل اإ�صطالحية وت�فيقيـــة، اأما مبحث املعانى فيق�صم الـــكالم اإىل ما يدل وما ل  والأ

 . ل، اأو اأمر اأو نهي، اأو عامرّ وخا�ضرّ يدل، وما يدل فاإنه اإما يدل على معنى ظاهر اأو معنى م�ؤورّ

�صل والفرع والعلرّة  واأما مبحث العلة فاإنرّه يتمثرّل يف القيا�ض، ويك�ن القيا�ض يف اأربعة اأركان: الأ

رت اإىل منطق خال�ض  لفاظ واملعاين والعلل قد تط�رّ واحلكم.  ويذهب حنفي اإىل اأنرّ مباحث الأ

ى  حكام، وذلك يرجع اإىل اأنرّها ن�صاأت اأ�صا�صًا انطالقًا من ال�عي التاأملي، فاأدرّ وابتعدت عن الأ

له اإىل مبحث تاأملي خال�ض وه� املنطق  ال�صتمـــرار يف املنطق الداخلي لكل مبحـــث اإىل حت�رّ

اخلال�ـــض. كذلك تك�صف هذه املباحث عمـــا مييرّز كل وعي تاأملي ب�جه عام وفى كل ح�صارة 

وىل والق�صمة العقليرّة التـــى تق�م باحت�اء امل��ص�ع كله وحتديد بنائه  مثـــل: »منهج البداية الأ

ومعرفـــة احتمالته ور�صد امل�اقف كلها... ما يدل علـــى الت�حيد بني العقل وم��ص�عه حيث 

�25�
تك�ن خط�ات املنهج هى ذاتها بناء امل��ص�ع.«

ة: »تبلغ قمة املنهج  مرّ ، يك�صف حنفي اأنرّ املنهج الظ�اهري، ينبـــع من الأ وعنـــد هذا احلدرّ

�صل الـــذي كان يف ن�صاأته اأي�صًا  �صيـــل يف القيا�ض ال�صرعي الذي يعتمد على الأ �صالمـــي الأ الإ

د املتغريرّ يف كلرّ  ًا عـــن م�صالح اجلماعة حيث الت�صريـــع، وعلى الفرع اأي ال�اقع املتجـــدرّ معـــبرّ

حكام قائمة على غاية و�صبـــب، �صد ال�ص�ريرّة وال�صكليرّة  الع�صـــ�ر، وعلى العلة التي جتعل الأ

ل؛ لذلك كان مبحث العلـــل ه� قلب علم  ورّ يف الت�صريـــع. فالعلرّـــة هي مـــادة ال�صرع وهدفـــه الأ

حكام على اأ�ص�ض  �صالم نح� العامل، وعلى قيـــام الأ ـــاه الإ اأ�صـــ�ل الفقـــه، والذي يدلرّ على اجترّ

  وهكذا  ي�صبح ذلك العلم يك�صف من داخله عن 
�26�

ح�صـــاء وال�صتقراء«. ـــة تعرف بالإ ماديرّ

اد بني فعل ال�عي  ة الحترّ نرّه ير�صد بدقرّ ال�عي؛ اأي ال�عي باعتباره خبة حيرّة معا�صة؛ ذلك لأ

وم��ص�عه، وكيفيرّة بناء فعل ال�عي مل��ص�عه.
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3- ال�سع�ر العملي:

وامر  حـــكام، وتطبيـــق الأ تـــي: »لتنفيذ الأ ل ال�صع�ر نحـــ� مرحلة العمـــل وياأ وهنـــا يتحـــ�رّ

 وينظر ح�صن حنفي 
�27�

والن�اهـــي، وحت�يـــل ال�حي اإىل فعل يف العـــامل واإىل حركة تاريـــخ«،

حكام ال�صرعيرّة على اأنرّه نظريرّة يف العقل العملي، وميار�ض ردًا مل��ص�عاته اإىل  اإىل مبحـــث الأ

م��ص�عات اأخالقية. ففعل احلكم ذاته اآٍت من ال�حي وه� حكم ال�صارع، وي�صفه حنفي على 

اأنرّه فعل خال�ض يف و�صع احلكم؛ وي�صمل حكم ال�صارع خم�صة اعتبارات اأو اأ�صباب اأو غايات: 

ي، وال�صبب ح�صب الكفاية، وال�صبب ال�ص�ري.  ، وال�صبب الكايف، وال�صبب املادرّ ال�صبب الغائيرّ

حكام منها الغر�ض الذي ه� فعل فردي �صروري. واملباح  اأما املحك�م فيه في�صم عددًا من الأ

الـــذى ه� فعل متعادل اأي الذي ل يرتترّب على القيـــام به اأو تركه اأيرّة ع�اقب، وال�اجب الذى 

هـــ� فعل اإيجابيرّ �صروري. واملكروه الذى ه� فعـــل �صلبي ممكن، اأي اأنرّه من املمكن القيام به 

�28�
. ه مكروه اأي �صلبيرّ ول يتبعه عق�بة لكنرّ

ربعة فهي: و�صع ال�صريعة ابتداًء، ويف�صرها حنفي على اأنرّها ق�صديرّة  اأما مقا�صد ال�صارع الأ

ن�صانيرّة، وو�صع  كلرّيـــة نحـــ� احلياة، حيث اإنرّ الهدف من تنزيـــل ال�صريعة ا�صتقامة احليـــاة الإ

فهام وهي ق�صديرّة كلرّية نح� العقـــل، وو�صع ال�صريعة للتكليف التي هي ق�صدية  ال�صريعـــة لالإ

ن�صاين، وو�صع ال�صريعة لالمتثال، اأي المتثال ملا ه� م��ص�عي ثابت  ه الفعل الإ كلية نح� ت�جرّ

ن�صان يف احلياة. والبعد عن اله�ى وهى ق�صدية كلية نح� ر�صالة الإ

�ـــض منهجيرّة ح�صن حنفي من وجهتـــني، نظرية وتطبيقية، حيث  وهكـــذا ن�صتطيع اأن نتلمرّ

مـــن املمكـــن اأن ُيقال، اإن حنفي قدم نظريـــة ظ�اهرية بلغة عربية، حاولـــت اإعادة ا�صتقراء 

ه ل يخل� من ه��ض  ، والهم الذي ي�صغل ح�صن حنفي واإن كان معرفيًا، ولكنَّ �صالميرّ ال�اقـــع الإ

ال�صيا�صـــة وكيفيـــة القب�ض على ال�اقع لتغيـــريه، وه� يعي�ض دورًا ر�صاليـــًا ياأمل من خالله اأن 

ل، الذي انعقد يف  ورّ يكـــ�ن جمـــددًا، ولعلَّ هذا ما دفعـــه اإىل التعبري يف امل�ؤمتـــر الفل�صفـــيرّ الأ

هًا بي�حنا املعمدان، الـــذي اأيقظ العهد  ـــة، مت�صبرّ ردن اأنـــا هـــذا ال�ص�ت ال�صارخ يف البيرّ الأ

اجلديد يف امل�صيحيرّة.
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2-  را: ح�صن حنفي:» الرتاث والتجديد« ط1،  دار التن�ير، بريوت، 1981، �ض38- 41. 

3- را: امل�صدر نف�صه، �ض 28-34. 

4-  را: امل�صدر نف�صه، �ض42-41. 

�صالميرّة« مكتبة مدب�يل، القاهرة، اجلزء6، �ض250. �ص�لية الإ 5- ح�صن حنفي:»الدين والث�رة يف م�صر الأ

6- ح�صن حنفي:»الرتاث والتجديد« م.�ض، �ض16. 

7- ح�صن حنفي:»درا�صات فل�صفية« ط1، مكتبة النه�صة امل�صرية، القاهرة، 136.  

8- ح�صن حنفي:»الرتاث والتجديد«م.�ض، �ض11. 

خر« مكتبة مدب�يل ال�صغري،  نا والآ 9- علي مبوك:»الرتاث والتجديد مالحظة اأولية« �صمن كتاب جدل »الأ

القاهرة �ض36. 

نا وااآخر، مكتبة مدبـــ�يل ال�صغري، القاهرة،  10- حممـــد جمعة:»م�صـــروع ح�صن حنفي« من كتاب جـــدل الأ

�ض117. 

11- حنفي:»من العقيدة اىل الث�رة« م.�ض، ج3�ض87. 

12- ح�صن حنفي:»مقدمة يف علم ال�صتغراب« امل�ؤ�ص�صة اجلامعية للدرا�صات والن�صر، بريوت، �ض688. 

خر« مكتبة مدب�يل ال�صغري، �ض236.  13- اور مغيث:»التغري والث�رة« جدل النا والآ

14- حنفي:»من الرتاث اإىل الث�رة« م.�ض، ج1�ض8. 

15-  �ض72.

16- را: حنفي:»من الرتاث اإىل الث�رة« ج 1املقدمات.

17- را: امل�صدر نف�صه، ج3.  

18- حنفـــي، ح�صـــن:» بح�ث يف علـــ�م: اأ�ص�ل الدين- وا�صـــ�ل الفقه، العقل والنقـــل« دار املعارف للطباعة 

والن�صر،ت�ن�ض،  �ض 49. 

19- امل�صدر نف�صه، �ص�ض54-53.

20- امل�صدر نف�صه، �ض 54. 

21- امل�صدر نف�صه، �ض56. 

22- امل�صدر نف�صه، �ض59. 

23- امل�صدر نف�صه، �ض62. 
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24- امل�صدر نف�صه، �ض 65. 

25- امل�صدر نف�صه، �ض 85-84.

26- امل�صدر نف�صه، �ض 85. 

27- امل�صدر نف�صه.

28- را: امل�صدر نف�صه، �ض 95-84




