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 عالم يف القاهرة . يف قسم الدراسات العليا ملعهد اإلالدكتور حسن حنفي حسنني أستاذ 

يف فكـــر� املعاصـــر " ومـــن املنتظـــر أن يصـــدر عنـــه القســـم الثـــاين مـــن  –أخــرج القســـم األول مـــن كتابـــه " قضـــا� معاصـــرة 
 الكتاب . 

 اثرة القضا� املعاصرة اليت جيب أن يلتفت إهلا الفكر العريب . الدكتور حنفي أ�ا حماولة جادة إلأبرز ما يف كتاابت 

وقـــد وجـــه إل هـــذا الفكـــر محلـــة مـــن االهتامـــات ويف مقـــدمتها أنـــه فكـــر ال يعـــيش مـــع العصـــر .. وال يتصـــل ابلوقـــائع     
مـا فكـر متعصـب للفكـر الغـريب الوافـد يعتـرب أن كـل إقد اختار أحد ثالثة مواقف : فهو اليومية .. وأنه يف الوقت نفسه 

لكــل احللــول  ي ويعتــرب أنــه مصــدر حقيقــيســالممــا فكــر متعصــب للــرتاث اإلإء فيــه هــو احلــق ويطالــب بتبنيــه . و مــا جــا
أن ات واألفكـار ويـروج هلـا دون ما فكر �قل يكتفي بنقـل العلـوم والدراسـإريب املسلم . و نسان العاملطلوبة ملشكالت اإل

جمرد نسخ مكررة لفكر ال عالقـة لـه وابلتـايل ال دور لـه يف تكـوين نشـاط معاصـر قـادر  ذاً إحيدد منها موقفا معينا . فهو 
 على صنع صورة واقعية ملستقبل هذه األمة. 

  ****************** 

ديين الصادر يف الغـرب عـن أمثـال جـيمس أو برجسـون  كما أن الدكتور حنفي يرفض رفضا قاطعا أن نعترب النقد ال     
ديين عنـد� وحتليلـه والتعليـق عليـه سـلبا أو إجيـااب. نقدا صـاحلا ملواجهـة الـرتاث الـ كس أوكري كجارد أو بوبري وغريهمأو مار 

ون املســيحية ذلــك ألنــه يعتقــد أن هــؤالء النقــاد الغــربيني ينقــدون صــورا واجتهــادات دينيــة معينــة أو بعبــارة أخــرى ال ينقــد
 ابلذات بل ينقدون اجلانب التارخيي منها. 
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  ********************* 

عـادة بنـاء ني ينتقـل إىل دعوتـه الـيت تنـادي إبحىت هنا حنن ال جنـد أنفسـنا علـى خـالف معـه .. لكـن اخلـالف يبـدأ حـ   
ن إىل إميــان حــي أو حتويلــه مــن إميــاميــان امليــت نــه يطالــب بتحويــل اإلإ .العقائــد حــىت تتفــق مــع روح العصــر وتلــيب نداءاتــه

 حداث العصر. أاثبت إىل متحرك يفعل يف توجيه 

 ويضيف الدكتور حنفي قائال : 

ميـان األرض الضـائعة واإل ذا سألنا معاصرينا : أمام أي كلمـة هتتـز مشـاعركم ؟ لقـالوا : حتريـر األرض ، قلنـا : هللا هـوإ" ف
 ني وتصبح العبادة الوحيدة املعقولة هي مقاومة احملتل " .. ابهلل هو حترير األرض حىت يتحرر هللا السج

****************** 

هليــة يف القضــا� الــيت يعتربهــا قضــا� العصــر عنــد شــعب معــني مــن لــف علــى طريقتــه يف جتســيم الــذات اإلمث ميضــي املؤ    
 نتاج وحق العامل فيه وغري ذلك. قبل قضية الرغيف أو احلرية أو اإل

 الدكتور حنفي هنا يقع فيما يقع فيه الذين هم موضوع محلته ، ومادة نقده ، وثورته على الفكر العريب .  والواقع أن    

لني املــروجني للكتــب فبينمــا حيمــل يف بعــض فصــول الكتــاب علــى املتعصــبني للفكــر الغــريب واملتعصــبني للــرتاث والنــاق   
ذا بـه إغـربيني وبـني النقـد الـديين عنـد� النقـد الـديين عنـد الختـاذ موقـف معـني . وبينمـا يطالـب ابلفصـل بـني االغربية دون 

 يتبىن الرؤية الغربية ابلنسبة ملفهوم هللا عندهم . 

دينيـة عنـد� وهي ظاهرة تدل اىل أن ثورة الدكتور حنفي ليست ثورة يف صـميم ثقافتنـا ، وال مناقشـة للقـيم والعقائـد ال   
وسالح ثورته هو الفكـر الغـريب  ،هي .. بعلم أو بغري علم منه .. ثورة ثقافتنا دراكه ألبعادها ، بلإيف ضوء وعيه هبا ، و 

 الذي يشدد على رفضه كوسيلة ملواجهة القضا� الفكرية األساسية . 

 ية . سالمويتبني ذلك يف طريقة فهمه هلل عز وجل كما جاء يف عقيدتنا اإل    

  ******************** 
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قـــدون املســـيحية التارخييـــة ويرفضـــون اجتهاداهتـــا ، هـــو جمـــرد فرضـــية ترمـــز إىل قـــيم معينـــة .. هللا عنـــد الغـــربيني الـــذين ين  
مـة وغريهـا لتنتقـل هبـذه القيمـة مـن كو�ـا قينة من النـاس .. وأتيت املاركسـية وابلتايل مصاحل خاصة لفئات أو طبقات معي

 ة من الناس ومصاحلها أيضا . رادة طبقة عريضيمة مرتبطة إبىل كو�ا قإمرتبطة هبذه املصاحل الطبقية 

والدكتور يسلم هبذا الرأي ويقول به كما رأينـا ذلـك يف الـنص الـذي أورد�ه قبـل قليـل . وبـذلك يقـدم الـدليل الـذي ال   
هليــة هــو حصــيلة الثقافــة املســتوردة الــيت يلــح يف كتاابتــه كلهــا علــى مقاومتهــا ورفــض يــرد ، علــى أن تفكــريه يف الــذات اإل

 ة لنا حنن العرب . اعتبارها ثقاف

  ******************* 

عـد أن مل يكـن أما هللا عند� حنن املسلمني فهو كما جاء يف  القرآن الكرمي الذات اخلالقة الـيت أخرجـت هـذا الكـون ب   
 ه وقوانينه . واليت سبق يف علمها أن جتعل حلياة البشر قوانني وسننا أيضا . ن. واليت وضعت له سن

إن هللا يف قرآننــا وتراثنــا لــيس رمــزا لقيمــة وال تعبــريا عــن مصــاحل طبقــة أو فئــة معينــة بــل هــو ذات وكينونــة لــيس كمثلهــا   
 شيء .. 

رادتــه . وينســى الــدكتور حنفــي أن الوحدانيــة عنــد املســلمني قــد كانــت منطلقــا ألكــرب رادتــه وينتهــي إبوجــد الوجــود إب  
وأن عبادتنـا لـه ذات أبعـاد  ،قتصادية وبنـاء جملتمـع جديـد يتميـز ابحلركـة والتطـورعملية حتول يف األوضاع االجتماعية واال

�ــا علــى الضــد مــن إوال طقوســا تقــف عنــد اجملــد .  ،ســية . فهــي ليســت جمــرد حضــور ســكويناجتماعيــة اقتصــادية سيا
أو احلريـة  ،والـرزق األمـننسـان .. وال سـيما مشـكلتا ا مواجهة صرحية يوميـة ملشـكالت اإلذلك حضور متحرك مبعىن أ�

 نسان يف العمل والعيش . وحق اإل

هي رفض للكهانـة وابلتـايل للتمييـز الطبقـي ... وهـي أيضـا مسـاواة مطلقـة للبشـر  سالمعقيدة الوحدانية يف اإل •
خوة هي احلصيلة الضرورية واحلتمية لعقيـدة عن ذلك أن احلرية واملساواة واأل يف عبوديتهم هلل عز وجل . وينتج

 .   سالمالوحدانية يف اإل
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يفهمــه بعــض النــاس . بــل هـــي �ــا ليســت صــدقة ابملعــىن الــذي إليســت عمليــة تطوعيــة ،  ســالموالزكــاة يف اإل •
دحني الفقــراء جباريــة اجتماعيــة اقتصــادية وابلتــايل ضــمانة لتعيــني حــد أدىن ملســتوى العــيش عنــد الكــاإمشــاركة 

 س ابلتفضل من قبل دافعي الزكاة. حساإنسانية يف غري منة أو حتفظ به الكرامة اإل
.. ليسـت وقفـا علـى املسـجد بـل األرض كلهـا كمـا قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم . سـالموالعبادة يف اإل •

موثوقة على صورة معينة يف مكـان معـني بـل هـي  فالعبادة ليست طقوساً  ذاً إقد جعلت لنا مسجدا وطهورا . و 
 ميان من الثبات إىل احلركة ومن املوت إىل احلياة . ملية تربوية غايتها االنتقال ابإلع

  ********************** 

ميـان ي املتحـرك وأن يطالـب بـربط هـذا اإلميـان احلـوقد كان يف وسـع الـدكتور حنفـي أن يسـلط الضـوء علـى مفهـوم اإل   
والتضامن وتـدخل الدولـة يف كـل مـرة حبقائق العصر الكبرية .. ويف مقدمتها احلرية وحق العمل وسيادة األرض والتكافل 

هتــدد األوضــاع القائمـــة بتضــييع التــوازن يف اجملتمـــع ، كــان يف وســعه أن يقـــول هــذا كلــه ، دون أن يتعـــارض مــع العقيـــدة 
للعقول وتغذيتها للفكر البشـري يف ضـوء  وحتفيزهاية سالمية اليت تقرر وحدانية هللا وسلطانه وعقالنية الدعوة اإلسالماإل

 ية . سالمامللحة اليت تدخل معاجلتها يف اخلط العام والتوجيه األساسي يف الثقافة اإلالقضا� 

أما أن يردد رؤية الغربيني هلل على النحو الذي شهد�ه يف الوقـت الـذي يطالـب فيـه ابلتحـرر مـن وصـاية الفكـر الغـريب   
طع علـى أن رؤيتـه الثقافيـة العميقـة رؤيـة ال فهو التناقض الذي يقع فيه من �حية ، وهـو مـن �حيـة أخـرى ، الـدليل القـا

 وأن األيديولوجية الثورية اليت ينادي هبا هي أيديولوجية ذات جذور غريبة . ... ي أبدا سالمتتصل برتاثنا اإل

  ********************* 

علــى تفــاوت واضــح، عــدد  واجلــدير ابلــذكر أن هــذا النــوع مــن التفكــري هــو تعبــري عــن الثقافــة التلفيقيــة الــيت ابتلــى هبــا ،   
ىل إيفهمــوا هــذا الــرتاث، ومل يتعرفــوا عــن الــرتاث ، أو أ�ــم علــى األقــل مل  كبــري مــن املثقفــني العــرب الــذين انفصــلوا عمليــاً 

 ية وتطويرها . سالمدوره احلقيقي يف صنع اجملتمعات اإل

هــــم إىل اليمــــني أو إىل اليســــار . و فهــــم  –الفكــــر ذو االجتــــاه الواحــــد  –مصــــابون مبــــا ميكــــن أن نســــميه  هــــؤالء مجيعــــاً   
يقبلــون كــل شــيء . أل�ــم عــاجزون عــن حتقيــق اخلطــة الــيت  �ــم ينكــرون كــل شــيء أوإيتجهــون إىل فــوق أو إىل حتــت . 
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أشــر� إليهــا يف مقالتنــا الســابقة وخالصــتها أن الفكــر احلقيقــي احلــي هــو الفكــر املعاصــر الــذي ينبــع عــن الــرتاث األصــيل 
الــذي يكشـــف عـــن احلركيـــة واحليويــة  يف جـــوهر ثقافتنـــا ابلتحــرر مـــن االجتهـــادات واملـــذاهب .  ألمتنــا . أي هـــو الفكـــر

 ية بعد استقرار الدعوة وانتصار الوحدانية ابملفهوم الذي بيناه قبل قليل . سالمواألفكار اليت أفرزهتا العصور اإل

  ********************* 

ذا كانــت ثقافتنــا املعاصــرة علــى النحــو الــذي قدمتــه فمــا هــو الســبيل إىل تغيــري معاملهــا إوقــد يتســاءل بعــض النــاس :    
 وحتقيق األصالة واملرونة والفاعلية فيها يف وقت معا ؟ 

 ية . سالماجلواب عن هذا التساؤل جنده مطروحا يف صميم الثقافتني الغربية املسيحية والشرقية اإل  

ابملـنهج العقلـي يف شـخص  معينـاً  دينيـاً  قد كانت وال تزال منذ عصـر النهضـة املثقفـة فكـراً أما الثقافة الغربية املسيحية ف  
. مث يف أشــخاص آخــرين كــانوا أشــد وضــوحا منــه مــن مثــل ليبنتــز وســبنيوزا  .. مث ضــعف املــنهج العقلــي ليحــل ديكــارت

مث جـاء املـنهج الشـعوري عنـد  بني اجلميـع ،حمله املنهج التجرييب يف شخص أوغست كومت وماركس وغريمها مع فوارق 
 برجسون وجان بول ساتر وجاسربز وكري كجارد وغريهم على تفاوت بينهم أيضا . 

واملالحــظ أن كــل مــنهج هــو خطــة جديــدة يف التفكــري تعتــزل اخلطــة الســابقة ، لكنهــا كلهــا متفقــة علــى رفــض الفكــر    
 الديين الذي عاش حىت عصر النهضة . 

حنن فقـد بـدأت ثقافـة قرآنيـة خالصـة ، متحـررة مـن املنـاهج العقليـة البحتـة أو الصـوفية احملضـة ،  يةسالموأما ثقافتنا اإل  
 أو التجريبيــة اخلالصــة بــل كانــت قائمــة علــى مــنهج متــوازن ، فيــه عقالنيــة وجتريبيــة وصــوفية وغيبيــة حبــدود ، وهــو املــنهج

 نسان يف ملكاته املختلفة . الوحيد الذي تتمثل فيه حقيقة اإل

 تتابعــت بعـــد ذلــك تيـــارات ثقافيــة نشـــأت عـــن ضــياع هـــذا التــوازن فكانـــت هنـــاك منهجيــة عقالنيـــة حبتــة كمـــا عنـــد مث  
الفالسفة وبعض علماء الكالم .. وكانـت منهجيـة صـوفية حمضـة كمـا عنـد أمثـال الغـزايل وابـن الفـارض وابـن عـريب علـى 

بــن العبــاس علــى تفــاوت بيــنهم أيضــا وكانــت  يثم وعلــكمــا عنــد الــرازي وابــن اهليــ  تفــاوت بيــنهم .. وكانــت نتيجــة جتريبيــة
منهجيــة غيبيــة ضــاعت فيهــا حــدود القــرآن واختلطــت ابألســطورة ففقــدت مــا فيهــا مــن احلــق عنــد كثــري مــن الفئــات بــني 

 مؤرخ وعامل ديين ومتصوف وطبيب وجغرايف وغريهم . 



٦ 
 

  ******************* 

ســقاط  إفكريــة احلقيقيــة هــي الــيت تنبــع مــن مســريتنا حنــن ، وأن �ضــتنا المــن هنــا يتبــني لنــا أن مســرية الفكــر الغــريب غــري   
تلك الرؤية القرآنية املتوازنـة البعيـدة عـن أسـاطري االسـرائيليات  تية املتعاقبة يف التاريخ واليت فقدسالمكل االجتاهات اإل

والتأمالت العقليـة املتطرفـة والصـوفية املبالغـة واخلرافـات الـيت خلطـت بـني الغيـب الـذي جـاء بعلـم يف حـدود وبـني اخلرافـة 
 فسدت العقول والقلوب ...أاليت حلت حمل العلم كله ف

ميـان احلـي هـو وحـده ومـن املـوت إىل احليـاة ألن هـذا اإلن مـن الثبـات إىل احلركـة ميـاحنن مـع الـدكتور حنفـي يف نقـل اإل  
 سـالمعـن اجملتمـع حـىت بـني كثـري مـن أنصـار اإل الذي تتمثل فيه عقيدة الوحدانية يف مفهومها القرآين الـذي أصـبح غريبـاً 

 نفسه . 


