
 مقدمة
اىتماما كثَتا من قبل العديد من الباحثُت حيث مت لقى ت اليت يعد علم الكالـ ىو أحد احلقوؿ ادلعرفية

اوؿ ىذا ادلشروع أف يضع حدا حلالة الركود اليت سيطرت اذا حي احملافل الفكرية ادلختلفة يفالًتكيز عليو 
ضمن أليات عمل  من جديد الكالمي جويعيد ْتث النتا القروف االخَتة  يفعلى الدراسات االسالمية 

متناغمة مع تطورات ادلعرفة االنسانية خصوصا احلاصلة بفعل تأثَتات العاصمة الغربية الىت ضربت العامل 
أقصاه اىل أقصاه ٖتت مسمي احلداثة وذلك هبدؼ ٖتقيق التنمية الفكرية ذلذا العامل كغَته من العلـو من 

 ووضعو ىف سياقو ادلناسب لو.
داثية ٔتختلف مشاريعها حلوقد حظي علم الكالـ كغَته من العلـو الًتاثية بدراسة واسعة ضمن ادلشاريع ا

بتحديد الًتاث نفسو كباؽ الباحثُت؟ وىل شكل علم  ،فهل كاف األمر بالنسبة حلسن حنفي وىو ادلهتم
حيظى باىتمامو وعنايتو ضمن مشروعو التجديدي بصفة أخرى أين تظهر مالمح العناية العقيدة علما 

فكر حسن حنفي على مستوى ادلفاىيم؟ وكيف عرؼ علم الكالـ  يفعلم الكالـ  يفواالىتماـ 
منظور   يفماىي الرؤية التجديدية لعلم الكالـ  ؟وماىي موضوعاتو ومنهجو وغايتو حسب رؤياه بدقة؟

عن سلتلف ىذه التساؤالت  العلمية االجابة اسة ر ىذه الد يفضلاوؿ  ذلك؟ يفوفق  وىل حسن حنفي؟
)تسمية واعطاء رؤية حسن حنفي لعلم الكالـ من خالؿ موقفو من ادلفاىيم ادلتعلقة بعلم الكالـ من

 ...ضمن خطة زلكمة تتمثل ىف :نتوامك غاية، منهج، ،موضوع ،حد،
 حملة تارخيية عن حسن حنفي -1
 حياتو العلمية -2
 مفهومو للًتاث والتجديد-3
 موقفو من مفاىيم علم الكالـ-4
 خا٘تة-5

 لمحة تاريخية عن شخصية حسن حنفي:
يعّد حسن حنفي أحد أىم ادلفكرين والفالسفة االسالميُت ادلشهورين يف العامل العريب ادلعاصر بصفة    

 13عامة ويف مصر بصفة خاصة،  وىو أحد منظري التيار االسالمي والتيار علم االستغراب، ولد يف 
مصر وىم من  أحد مقاطعة -بن سويف –ـ يف القاىرة ينتسب إىل أسرة ريفية زلافظة 1935فرباير 

 .1ادلهاجرين الذين ينتقوف إىل ادلغرب، ذلذا صلد حلنفي ذرية من ادلغرب وفيها نشأ وتعلم
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كاف الفىت حسن حنفي حيب ادلوسيقى ومولع بالرسم والفن منذ طفولتو زاوؿ دراستو االبتدائية     
نفي كانت بعد ٖتصلو على ،  ولعّل أوؿ اخلطوات األكادديية البارزة يف مسَتة حسن ح1والثانوية بالقاىرة

ـ، ليهاجر بعد 1956أكتوبر  11اللقب العادلي من كلية اآلداب يف القسم الفلسفي ّتامعة القاىرة 
مي يف الدراسات العليا ّتامعة السربوف من 1ذلك من مصر متجها ضلو فرنسا دلواصلة الدراسة والتعل

وكنت أرى باريس أمامي تنتظرين، يف مصر مل أكن أرى يل وجودا إذ يقوؿ: " ل نيل درجة الدكتوراهأج
 .2فقد كاف احلديث عنها وعن السربوف"

ـ فدرس الفلسفة خاصة احلديثة منها والغربية وما قبل احلديثة، 1966ٖتصل على درجة الدكتوراه    
وخالؿ إقامتو بفرنسا عمل حسن حنفي على االطالع على األفكار واحلضارة الغربية، ليعود بعد ذلك 

ـ حيث تنوعت جهوده الفكرية ورلهوداتو 1967صر ليزاوؿ العمل بقسم الفلسفة بالقاىرة سنة إىل م
النضالية يف سبيل االرتقاء بالفكر والواقع يف بلده ولعّل الشيء الذي ساعده ووسع من دائرة معارفو ىو 

لو اجملاؿ للتواصل مع  صللزية، الفرنسية، األدلانية( واليت فتحتاالو٘تكنو من اللغات األجنبية )  ارتقاؤه
الثقافات األخرى واشتغاؿ عدة مناصب علمية خالؿ زياراتو ورحالتو ادلتكررة للجامعات العادلية نذكر 
منها: أستاذ زلاضر فيالدلفيا يف الواليات ادلتحدة األمريكية، وأستاذ يف جامعة فارس بادلغرب وجامعة 

ويباشر مسَتة نائب رئيس اجلمعية الفلسفية العربية طوكيو بالياباف، ومن مث عاد إىل مصر ليشغل منصب 
 .3عطائو الفكري من الًتاث االسالمي وتأليف الكتب وٖتقيق البعض

 بداية وعيو وتأسيسو العلمي) االنتاج العلمي(:
بنا أ ف نشَت إىل أىم التحوالت الكربى حرّي كاف قبل احلديث عن مؤلفاتو وانتاجو الفكري والعلمي     

واليت سامهت يف بناء وعيو ورسم ادلعامل الكربى يف حياتو، حيث بدا وعيو باحلياة منذ الطفولة يف فكره 
ـ واليت 1951ـ،1948فقد كاف زلبا للفن وادلوسيقى والرسم ومفحم باحليوية، أّما وعيو الوطٍت ) 

ومعركة  ـ،1948واخر احلرب العادلية األوىل بفلسطُتروز العديد من الصراعات واحلروب أتزامنت مع ب
ليصبح موضوع الثورة ادلصرية شغلو الشاغل ىذا ما ولّد احساسو بالوعي الوطٍت  ،ـ1951الفدائيُت 
، وٓتصوص وعيو الديٍت فقد نتج نتيجة تأثره بفكر اإلخواف منذ دراستو وبعد دراستو لكتب 4منذ الصغر

عن اإلخواف، بعد ىذه احملطات السيد قطب غَّت وجو نظره وبدأ أزمتو مع الفلسفة االسالمية؛ وانعزالو 
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وأفكار جديدة عن ادلنهاج  نشأة مفاىيمسالمي يف التبلور شلا ساعد على ادلهمة يف حياتو بدأ وعيو اال
االسالمي واألمة االسالمية فانعزؿ الفلسفة االسالمية بعدما اعتربىا نظريات افًتاضية ال ٘تس واقع 

اال كرد  شيءوال حياهتم لذا ىاجر مصر متجها اىل فرنسا اذا يقوؿ:" مل اتعلم من اجلامعة  1ادلسلمُت
مصر، فماذا ساتعلم؟فكانت فرنسا بالنسبة يل  يففعل على ازمة الدراسات االسالمية .مل استطع البقاء 

 .2ومدرسة ادلبتدئُت" مكاف التكوين
لالىوت ادلسيحي ومعرفتو بادلثالية األدلانية)فلسفة ا عن وعيو الفلسفي فكاف نتيجة قراءتو عن اأمّ    

اء ادلتبادؿ بُت الذات وادلوضوع عند ىيغل(.إضافة إىل حيادلقاومة عند نتشة والقصدية عند ىسرؿ، واال
 .3ىذا ال ننسى ما حدث يف فرنسا عندما أراد أف يكوف االسالـ منهجا للحياة الفردية واالجتماعية

ع ادلادة العلمية طواؿ ادلدة اليت قضاىا يف الًتحاؿ ليعود بعد ذلك إىل لقد باشر حسن حنفي مج   
أرض الوطن من أجل االستقرار وإعماؿ مسَتتو العلمية بالتأليف والتحقيق والعطاء الفكري الذي ٘تثل 

 يف رلموعة من ادلؤلفات واحملاضرات وإعداد الباحثُت.
 أىم أعمالو:

 كتاب حققو أليب حسن البصري ادلعتمد يف أصوؿ الفقو.  أوؿ -
 الالىوت والسياسة. ا:كتاب سبينوز  -
 تربية اجلنس البشري. :جلنسكتاب  -
 األنا والوجود. :سارتر -

 وبعد أف استوعب تراث الغرب اعتكف على الًتاث العريب االسالمي.
 التجديد أربع رللدات.كتاب الًتاث و  -
 ث أجزاء.كتاب يف العقيدة للثورة ثال   -
 كتاب العودلة. -

 كما أّلف باللغة االصللزية:
 كتاب احلوار الديٍت والثورة. -
 .4كتاب منهج التأويل -
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ومن خالؿ عرض أىم احملطات الفكرية يف حيات حسن حنفي وبشكل جليل ادلرجعيات اليت تأثر 
، فولتَت، لنسج، برغسوف وأّما مصادر الفكر العريب هبا حسن حنفي من فالسفة التنوير: مثل سبينوزا

واحلركات االصالحية مثل: مجاؿ الدين األفغاين زلمد إقباؿ )مفهـو  1عتزايلتأثر بالفكر اال فقد
 ىؤالء وغَتىم سامهوا بشكل مباشر وغَت مباشر يف شخصية وآراء حسن حنفي.  2الذاتية(

 مشروع حسن حنفي التجديدي:
 اث والتجديد:/ موقفو من التر 1
إّف األزمة اليت تعيشها األمة العربية واالسالمية، دفعت العديد من ادلفكرين إىل زلاولة النهوض    

بالواقع العريب االسالمي من أجل ٖتقيق حداثة اسالمية جديدة واخلروج من النكسة احلضارية اليت 
ين يسعوف بالنهوض باألمة نعيشها وسيطرة على احلياة االجتماعية، وحسن حنفي أحد ىؤالء الذ

العربية االسالمية ضمن مشروعو التجديدي، لذا قبل احلديث عن مشروعو التجديد ال بد اف نعرج 
عن موقفو من الًتاث والتجديد لكب نلتمس ماذا يقصد بالًتاث؟ واىي السبل للتجديد يف علم 

 الكالـ؟ وما ىو التجديد يف نظره؟.
 مفهوم التراث عند حسن حنفي: -

يؤكد حسن حنفي أّف الًتاث ىو كل ما وصل إلينا من ادلاضي داخل احلضارة السائدة حيث يعرفو    
بأنّو: كل ما خلقو السلف من أشياء مادية وأمور معنوية روحية تتشكل على العديد من ادلستويات يف 

قضية موروث ويف الواقع ادلعاش: " الًتاث كل ما وصل إلينا من ادلاضي داخل احلضارة السائدة، فهو إذا 
وهبذا يكوف الًتاث ىو كل ما خلفو  .3نفس الوقت قضية معطي حاضر على العدد من ادلستويات

السلف للخلف من ماديات ومعنويات وعادات وتقاليد، وهبذا فالًتاث ىو عبارة عن مضلة ٕتتمع ٖتتها  
 .4ة والفكرية...إىل آخرهكل اجلوانب الدينية منها والفنية واألدبية والعلمية وادلعرفية والتارخيي

وهبذا يكوف حسن حنفي قد اتفق مع اجلابري يف ٖتديد مفهـو الًتاث وبأنّو محولة وجدانية ) الدين    
 .5والعقائد وادلوروث الشعيب( ومضموف ايديولوجي ) سلزوف نفسي عن اجلماىَت(
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لوجداين يف مفهومو كما يتفقاف وأّف الًتاث قضية وطنية قومية أساسا، يندمج ادلعريف وااليديولوجي وا   
 .1يف رفض النزعة السلفية من ادلوقف من الًتاث ونزع القداسة عن  ورفض واٗتاذ الغرب منها ادلرجعية

اتو عن حقيقة الًتاث أنّو ليس دينية فقط بل ىو تداخل بُت ويؤكد حنفي مرة أخرى ضمن كتاب   
فحسب بل يتداخل فيو الديٍت بالشعيب فال فرؽ يف  الديٍت والشعيب إذ يقوؿ: " الًتاث ليس تراثا دينيا

االستخداـ الشعيب بُت االستشهاد باآلية القرآنية واحلديث  النبوي وبُت االستشهاد بادلثل الشعيب... 
يتداخل فيو الصحيح وادلوضوع...الكل يكوف سلزونا نفسّيا يف الالشعور التارخيي لألمة ويف ذاكرهتا 

اتو رلرد افًتاض ال وجود لو بالعقل بل ىو رلرد تصور إجرائي للحديث عن اجلماعية... الًتاث يف ذ
 .2ثقافة اجلماىَت"

فمن خالؿ ما سبق ديكن أف ضلدد ما قصده حسن حنفي بالًتاث فهو أداة وليس موضوعا، متغَتا    
ال وجود  ثابتا، وال يوجد شيء امسو تراث بعيدا عن طرؽ توظيفو واستخدامو فالًتاث ىو رلرد افًتاض أو

تصور اجرائي للحديث عن ثقافة اجلماىَت، يتم ادراكو يف عملية التغبَت أو كدافع على  لو بالفعل، رلرد
 .3عن إىل التجديد حرؾتلتالتقدـ. فالًتاث جزء من عملية التغيَت االجتماعي وأخذ فعالياتو 

  مفهوم التجديد عند حسن حنفي:  
تفسَت الًتاث طبقا حلاجات العصر، ومن خالؿ قولو  ينظر حسن حنفي إىل التجديد بأنّو إعادة   

والتأويل طبقا لظروؼ العصر،  4يتضح لنا أّف التجديد ىو إعادة بناء من جديد من خالؿ إعادة القراءة
أف حياوؿ أف جيعل الًتاث وسيلة  وانطالقا من ىذا فهو ال يسعى لتوفيق بُت الًتاث والتجديد بل حياوؿ

لغاية أمسى ىو التجديد". إذ يقـو مشروع الًتاث والتجديد بطرح قضية الًتاث كأساس وشرط وقضية 
وٕتديد كمنهج وميداف وعلم داخل مشروع حضاري من شأنو أف حيل أزمة العامل العريب واالسالمي 

ي من خالؿ ادلنهج أو نظرة ٕتمع بُت ادلعاصر بأسلوب علمي، فهو مشروع يؤسس لتغيَت االجتماع
ويؤكد حنفي  ،5الًتاث والتجديد بكيفية جديدة ال تسمح بسيطرة الًتاث ٔتفرده أو سيطرة العصر ٔتفرده
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إىل التجديد الًتاث صور إعادة النظر لًتاث الفلسفي خاصة  حنفي يف أكثر ما كتاب لو أف الدافع
 .1يع ادلستوياتوالًتاث كل عامة وما يعيشو العامل من أزمات على مج

ويقرر صاحب مشروع الًتاث والتجديد حسن حنفي على ضرورة ٖتليل الًتاث على أنّو سلزوف نفسي    
 إذا ثالث ميادين:واجتماعي يهدؼ إىل ٖتليل الواقع فالًتاث والتجديد يغطي 

 ٖتليل ادلوروث القدمي وظروؼ نشأتو ومعرفة مساره يف الشعور احلضاري. -
 فسية للجماىَت ومعرفة عالقتها بادلوروث القدمي واألوضاع االجتماعية احلديثة.ٖتليل األبنية الن -
 .2ٖتليل أبنية الواقع ومعرفة مدى نشأهتا من الواقع ذاتو ودرجة تطوره -

حنفي ومت ٕتديد الًتاث بالطابع االنساين واالىتماـ بدارسة االنساف يف ونستنتج شلا تقدـ أّف حسن 
 ماـ باجلوانب الالىوتية.الواقع الًتاثي بدؿ االىت
 ادلفاىيم(:)موقفو من علم الكالـ

لتوحيد اهلل ومعرفتو حق ادلعرفة بأمسائو  التداوؿ الفكري االسالمي السبيل الوحيد يف الكالـ يعد علم
لذا أخذ االمهية الكربى ىف م باألصوؿ وصفاتو وافعالو والتيقن من كتلبو والتصديق بنبيو ،فهو العل

فيو  التأليفلذا كثر ، 3ف باقي العلـو تبٌت عليوأ،اذ ط العلمية وادلكانة الشريفة والرائدة بُت العلـو االوسا
 يف ،4ة بوالسلف من أصوؿ وقواعد خاص ما قررو ومنهجو ومعرفة منذ القدمي واذلدؼ ىو بياف أسلوب

ادلقابل صلد ادلشروع احلداثي قد تناوؿ علم الكالـ من جهة سلتلفة وذلدؼ وغاية أخرى وحسن حنفي 
لًتاث لذا أفرده س اكتابو من العقيدة اىل الثورة باعتباره أسا  أحد ىؤالء حيث عاًف علم الكالـ 

واقعنا  النظريسد النقص "..... ديكن بواسطتو ىذا الصدد حسن حنفي يفبالتأليف والنقد يقوؿ 
تشتمل على الىوت الثورة والىوت األرض والىوت  عصرية بأيديولوجياوالذي ديكن أف ديدنا ، ادلعاصر
ق الالىوت ادلسيحي والغاية من ىذه وهبذا يقتضي طري 5والىوت التقدـ " والىوت التنمية التحرير

 من ركودىا .يص احلضارة االسالمية النظرية ٗتويل الوحي اىل علم انساين شامل بغية ٗتل
تعريف )ادلفاىيم من :ىذا ادلشروع ىي ىدـ علم الكالـ القدمي وتغَت كل  يفلقد كانت أوىل خطواتو     

حيث يقوؿ أف ادلقدمات الكالمية  بسم اهلل الرمحاف الرحيم  بكلمة بدا،موضوع،حد،غاية ،منهج....(
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تعرب عن ادياف  مقدمات اديانية خالصة  رسولو" وىيللقدماء تبدأب"ْتمد اهلل والصالة والسالـ على 
الربىاف  يفذايت خالص ،فالعامل االصويل يسلم هبا كأف ادلقدمات ىيا النتائج وحسب حنفي ىذا نقص 

 ىَت واألساس النظري ألبنية الواقع ماوىدـ لالستدالؿ وضياع للعلم فالًتاث ىو ادلخزوف النفسي للج
ىذه  يففبدال من بدأ ادلقدمات بتنزيو اهلل تنزيها مطلقا  واالعالف عن أوصافو ذات الكماؿ ويتغزي 

وفقا  ال يسَتواذا شعر بأف العامل  بالعدؿ زاد مدحو ما شعروكل لدرجة الفناء فيها القوة ادلسيطرة 
صور وكأف األخر قد قاـ بدال عنو السيطرة على ىذا الكوف ادلفقود وبالتايل ينشد السلطاف دلاحيب  ت

وهبذا يصبح العامل مركز سيطرة ال يتزحزح ومن مث كاف سهل علينا  1الديٍت أوال والسلطاف السياسي ثانيا
ومن محد اهلل اىل محد السلطاف ومن الثناء على اهلل للثناء السياسي اىل تقاؿ من السلطاف الديٍت االن

 لإلنسافألف التكوين النفسي  طلب العوف وادلغفرة من اهلل اىل طلبها من السلطاف السلطاف ومنعلى 
  2وأعتاد على الشحاذة والتسوؿ .طالب تعود على السؤاؿ 

والحيافظ على مصاٌف اجلماعة اال الوعي الفردي وٕتنيد  االنساف ادلعاصر  ال حيميواحلقيقة أنو    
ف يضيع من االنساف أف يتوه ٖتت اخلفاء أو أ اال بالثورة الفعلية  ليس ادلطلوب  ال يتماجلماىَت وكالمها 

وعيو باجلماىَت وليس ادلطلوب واعماؿ عقلو واحساسو بادلسؤولية وٖتقيقو للرسالة و  ذاتو تأكيدوادلطلوب 
،فلن يطعم اجلائع بطريق )تشبيو ،ٕتسيم،شرؾ(  من كل سوءللعامل احلافضة   السماوية القبةئة عقدة ترب 

اىل عملو وال رلاز اال بعلمو  لإلنساف،ال يوجد ملجأ  ينصر مظلـو عن طريق البكاءاالستجداء وال
ويؤكد حسن حنفي أف ادلقدمات االديانية بعد انتقاذلا من  3ادلشًتؾ مع األخرين أي العمل اجلماىَتي

الصالة والتسليم عليو وليس فقط الرسوؿ  يفثاين ىو الرسوؿ  وتشرع احملور األوؿ اهلل تنتقل اىل احملور ال
رغم أف االنساف مسؤوؿ فردا وليس  نل ناىل يـو الدي بإحسافألو وصحبو والتابعُت ومن تبعهم  يفبل 

ري أو فك مضموفأي  التقليدية منلفراغ ادلقدمات االديانية  قولو: "ونظرامجاعة ويضيف حسن حنفي 
ادلملوء بالتالعب باأللفاظ العاطفية  تعرب عن نفسها بأسلوب الشجع  فإهنا،عقلي أو مصلحي  واقعي

 4واقع معالفكر وال وىي بدورىا تعرب عن العاطفة ويغيب  أو اللغةتنشأ  اليت
ىذه ىيا مسؤولية من   ادلتفرقة واألمة  لإلنسافوحسب حنفي ما أحوجنا ىف عصرنا اىل اعادة االعتبار 

بدؿ بسم اهلل أقوؿ بسم األمة واهلل واألمة وجهتاف لعملة واحدة فاذا دافع   اؿ الثورة اذا يقوؿ"العقيدة 
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فاذا كاف  الىت يعًتيها الضياع واذلزائم والعجز...،  ندافع عن األمة فإنناعن اهلل اثباتا وتنزيها  القدماء 
الدفاع عن اجتهادات األمة كلها ىدفهم اثبات عقائد الفرقة الناجية ضد الفرؽ الضالة فهدفنا  ىو 

 وأ كافة قواىا ووضع العقائد كلها على قدـ ادلساواة والكشف عن عقيدة األمة وكيفية استعماذلا من
 1جتماعية والسياسية واعطاء األولوية للمستوى العلمي االجتماعي بدؿ ادلستوي النظريالا

وهتدؼ دراستو اىل التأصيل الواقعي حىت يرتبط التوحيد بالعمل واهلل باألرض والذات االذلية  بالذات 
  التاريخ  االنسانية والصفات االذلية بالقيم االنسانية واالرادة االذلية باحلرية االنسانية وادلشيئة االذلية ْتركة

مم ذلك ىو الغلبة وتداعي اال السبب يفافع عند القدماء ىو العلم فانو لدينا ىو العمل و فاذا كاف الد
اىل  وليو من سباتو و ٖتو وحيد وايقاظالتّ عن البالد واطالؽ  الدفاع على بعضها البعض، فاذلدؼ ىو

  . 2فاعلية يف االرض وحركة يف الّتاريخ
مراء كانت بناًء على سؤاؿ األ  ،يف علم الكالـمصّنفات القدماء سبب كتابة كما يرى حنفي اّف 

ّمة اّما ضلن فكانت ٖتقيقا دلصلحة األالّلو، بعد رؤية صاحلة لويل او نيب، او بعد استخارة  والّسالطُت، او
يات كتب العقيدة ألهّنا امساء جدؿ ف حنفي تعليقو على مسمّ رصا على وحدهتا الوطنّية، كما يضيوح

اث والثّ ، اّما كتابو ػ كما اخُلضوع و وإرشاد تدّؿ على التواضع الّشديد ورة يقوؿ ػ فهّو: العقيدة ىّي الًتر
  3دياف الّناس وروحهم والّثورة ىّي مطلب عصرىم.ىّي الّتجديد، فالعقيدة ىّي إ

  تسمّيتو:

وعلم التوحيد .... اىل اف   علم الكالـ وعلم أصوؿ الدين  من العقيدةعلم سميات تعدد م رغم   
ألنو ليس خاص بو فقط فما  كذا وكذا  يفقوذلم أف الكالـ  هيف لوب القدماءحسن حنفي قد انتقد أس

للفصل بُت  دعوة  ا ىف التاريخ ....وعلم أصوؿ الدين مقابل علم الفروع ىوأكثر خطبنا وشهدتن
اعتبار العقائد  وحدىااالصوؿ والفروع والفقو وأصولو وتوقف االجتهاد ىف العقيدة وحصرىا ىف الشريعة 

ذا حصل عدـ تعبَتىا عن واقع األمة وظروفها الراىنة ايو  وقدمها ضمورىاثابتة ال تتغَت شلا أدي اىل 
نشأت أساسا كرد فعل على  اليتُت احلركة العلمانية ب صاٌف الناسفربعت م ُت العقيدة وادلصلحةالفصل ب

العقائد االديانية الالعقلية الفارغة من أي مضموف .فما دامت العقائد مقدسة من اهلل والشريعة لصاٌف 
ة وىامشي الفكر االنساين فتأكدت زلورية اهللوغاب الفكر الالىويت  عقليتنا يف انتشر االنساف فقد
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ىو توحيد الشعور وتوحيد اجملتمع ىف نظاـ واحد وطاقة فعالة لتوحيد  توحيدلا االنساف ويؤكد حنفي أف
ات بل ريالعقائد ليست نظ وأف لعبادةوليس افراد اخلالق با الشعور الفردي واجلمعي جلمع شتات األمة

 األغلبية االجتماعي   وىو حراؾ لصاٌف وسائل للحراؾ  كاملة  أيديولوجيةىي دوافع للسلوؾ ونواة 
 ـ مكتيبعلم كال ال يوجدوبالتايل تاريخ العقائد جزء من تاريخ الثورات االجتماعية من ىنا  الصامتة

يقـو بو االماـ الفقيو من أجل قيادة   ئد النظرية بل حركة صراع اجتماعيصحة العقا  إلثباتيسع 
 1ورةوة العقيدة وثقل اجلماىَت ألجل الثقفاعا عن مصاحلها وٗتقيقا لتوحيد بجلماىَت ىف حركة تارخيية دا

العقيدة واقع ادلسلمُت من احتالؿ وٗتلف .... كما  حنفي بأنو ىو العلم الذي يقرأ يف فو حسنوعرّ 
 2مث اعادة بنائو طبقا حلاجات العصر . ةى فيها مقومات التحرر وشروط النهضير 

من االنساف إىل  من خالؿ تعريفو حسن لعلم الكالـ ىو علم واقعي انسايّن  ْتت يسَت يف منظوره   
 عديةاهلل نظرة تصا

  موضوعو:
، فقولنا أّف كن أف يكوف موضوعا لعلم الكالـ ّف اهلل ال دييقرر حنفي يف ٕتديده لعلم الكالـ أ     

موضوع لعلم الكالـ ىي عبارة ٖتتوي على تناقض داخلي ألّف اهلل ىو ادلطلق والعلم  الذات اإلالىية
لق إىل نسيب، فكيف يصَت الكل جزءا وكيف للعقل االنساين بطبيعة موضوعو ومنهجو وغايتو ٖتويل ادلط

النسيب ْتياتو وإدراكو وميولو وادلوقف االنساين كلو أف حييط بالذات ادلطلقة اليت ال يعًتيها موت وال 
مضيفا ػّنو ليس ىناؾ شيئا يف العامل يسمى ذات اهلل ديكن الرجوع إليها وتكوف   حيدىا عقل أو ادراؾ

لصدؽ، والعلم ال يكوف إال دلوضوعات معينة وإال كاف علما صوريا خلصا كما أّف اللغة قياسا لتحقق وا
اصرة ال ديكن أف تعرب إال عن التصورات واالدراكات أو ادلوضوعات أو ادلعاين اإلنسانية،  االنسانية ق
تعامل معو أو ال يقدر الأف نعرب عن ادلطلق بلغة نسبية؟ كيف يتم لإلنساف التعبَت عن شيء  كيف ديكن

أي دراسة عن اهلل البد أف تقع وبالضرورة يف  حسب حنفيف ،الصياغة وال ديكن العثور لو على ضبطو
سلبية ىو انع ولو صفات إجيابِت و ألّف نتحدث عنو باللغة اإلنسانية وتصورنا عن اهلل أنّو ص التشخيص،

خالص، فليس أماـ اإلنساف إذا ما أراد احلديث عن اهلل إال التشبيو والقياس، ومن ىنا  صر إنساينت
تكوف النتيجة أّف كل حديث عن اهلل ىو حديث عن اإلنساف، فيتوىم اإلنساف أنو يتحدث عن اهلل 

 ولكنو يتحث عن نفسو.
 منهجو:
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وأف ىناؾ  زءا من التعريف،بل اعتربوه ج مل يفردوا علم أصوؿ الدين يؤكد حسن حنفي أف القدماء
منهج اثبات وآخر اندفاع، والدفاع ليس منهج للعلم بل مهمة احملاماة، والدفاع واذلجـو يقوماف على 

التعصب للهوى وادلصلحة، ويدالف على نقص العلم وادلوضوعية والنزاىة واحلياد وضعف صاحبو وىجـو 
رض، بل ادلقابل منهج اإلدياف والدفاع تبٌت حسن حنفي منهج كالمي جبلي؛ اخلصـو يدؿ على قوة ادلعا

يتمثل يف التفسَت الكالمي العقائدي الذي يعرض ألصوؿ العقيدة أو لقواعد العقائد، كوجود اهلل وخلق 
شياء بل بواعف عن السلوؾ فالعقائد ليست أ، 1ريل التفسَتات ادلالمية مثل الزسلشالعامل كما تفع

بل ىي ٖتليل  تجسيم،ال ليست موضوعا للجدؿ العقلي حوؿ تصورات تقـو بالتنزيو أو التشبيو وأحيانا
ألعماؽ النفس البشرية ومعرفة بواعث والسلوؾ والعقائد، كما تفعل اإليدولوجيات احلديثة تستنبط منها 

أي منهج ٖتليل مولوجي إف ادلنهج األنسب للدراسة الفينو ف ومنو .2النظم السياسية واجتماعية واقتصادية
اخلربات، منهج إنساين طبيعي تلقائي، إذ أف اإلنساف اليدرؾ إال مايشعر بو، وىذا ادلنهج عند حنفي 

تجارب ج الذات مع ادلوضوع عرب الشعور. أنّو ادلنهج األفضل من حيث وصفو لميهدؼ أساسا إال د
واقف القدمي وٖتليلها، شلا ديكننا من فهم مضموف النص بإعتباره ٕتربة حّية يف الشعور اإلنساين، ألنو ادل

ىل على النصوص وليس األفكار، اللغة وليست ادلعاين، وىذا كلو من أجل منهج يعتمد بالدرجة األو 
  .3الوصوؿ إىل إيدولوجية ثورية تكوف ٔتثابة اآلداة والتجديد

 حّده:
ليس فقط من  لوالقدمي وذلك بعد إعادة بناءه وتصحيحو، وٖتوي نفى حسن حنفي حّد علم الكالـ   

علم اهلل إىل علم اإلنساف بل حركة من علم العقائد الدينية إىل علم الصراع اإلجتماعي، فهو العلم 
، من أجل ادلسامهة يف حل القضايا ادلصَتية الذي يتناوؿ العقائد الدينية كموجات لس لوؾ اجلماىَت اليـو

مثل: االحتالؿ، التخلف، التغريب...وبالتايل ىو العلم الذي يضع األسس نظرية لسلوؾ األمة الفرد 
   .4واجلماعي، يف مرحلة تارخيية زلددة

 مرتبتو:
علم الكالـ يف أعلى الدرجات وأنّو أشرؼ العلـو من حيث  يرد حسن حنفي على القدماء يف قولو: أنذ

ادلوضوع وادلنهج والغاية، يؤكد أنّو اليوجد علم أشرؼ من اآلخر، وأّف كل ادلوضوعات على مستوى 
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أّما من حيث األولوية عكس ذلك ألّف الواقع ادلرير الذي واحد، وأّف ادلناىج كلها على مستوى واحد، 
نعيشو خَت دليل ، وحسبو علم الكالـ قصر يف التأسيس النظري ومل يستطع الوصوؿ إىل اليقُت، فاقتصر 
على الشك والًتدد وانقلب من علم تأسيس العقائد إىل إفسادىا وتشويشها وضياعها، فهو أقل العلـو 

لـو ومن أقرب السبل إىل التهلكة، فال توجد سعادة معروفة يبحث عنها الناس شرفا ألنو من أخطر الع
يف العقل إال يف ىذه الدنيا وليس خارجها وال فوز يبغونو الناس إال يف العامل الدنيوي، فليست الغاية من 

 .1العقائد تعويض اإلنساف عن مآسيو ووعده بسعادة أبدية مستقبلية
 نقد:
خاصة فيما يتعلق مفاىيم علم الكالـ، يالحظ أف حسن متأثر جدا  فكر حسن حنفيإّف متتبع    

عو حاوؿ أف حياكي آالمها يف طرحاتو ومشرو  باألوضاع االجتماعية والسياسية لألمة العربية لذا
 ،التجديدي لعلم الكالـ، فمثال تعريفو لعلم الكالـ ىو زلاولة منو لتفعيل علم الكالـ القدمي يف الواقع

أو مايعرؼ  ركزية اإلنسافوالدعوة إىل موت اإلاله، وم اإلنساف تأليو وقع فيما وقع فيو الغرب وىو ولكنو
بكل حوافره، ىو إعادة تاريخ الكنيسة  ت اهلل وتأليو اإلنساف، إنو حياكي الفكر الالىويت ادلسيحيأنسن

يف واقع ادلسلمُت، لذا أطلق على علم الكالـ تسميات الىوتية سلتلفة: الىوت التغيَت، الىوت التنمية، 
إضافة  ى كل ماىو قدسي.وكلمة الىوت لفظة زلملة بالعداء والسلبية واإلحصاء، واإلقصاء والتمرد عل

إىل ىذا فإف نقده للمنهج الكالمي مل يكن صائب إذ وقع ىو يف تناقض من خالؿ دفاعو عن ادلنهج 
اجلديل، وأخَتا اعترب حسن حنفي علم الكالـ أخطر العلـو النقلية، وىذا تناقض يف حّد ذاتو؛ ألنّو 

تجديد، وأنّو الديناميكية الفعالة يف الواقع والتاريخ، فكيف ديكن اعتربه من قبل أساس الًتاث وإحياؤه وال
لو أف ينفي دوره الفعاؿ بسبب جهلو بو، وعدـ ٘تكنو من كل مباحثو ومادتو، فآالـ وطنو وأمتو جعلتو 

، بُت الًتاث والتجديد ادلطلوب ينسى الرسالة احلق وأف العقائد كلها نظريات، كما أنو مل حيدث التوازف
نثري خايل من التحليل والنقد البّناء، وكأنو يألف  فاىيم علم الكالـ كاف رلرد عرضموقفو من موأّف 

 دلوسوعة جديدة يف علم العقائد.
 خاتمة:
 من ىذه الدراسة: م ماتوصلنا إليوإّف أى
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الواقع وسد للفراغ  احلاجة إىل وضع إيديولوجية واضحة ادلعامل لدى حنفي ىي من أجل توجيو -
يف وجداف  تأصيلهاد فهم العقيدة ويعاد تصورىا و فيعالنظري، والركود العلمي يف حياتنا ادلعاصرة، 

يؤدي بنا يف  صالح إىل النهضة، ومن النهضة إىل الثورة. كل ىذار، وعلى ىذا ديكن االنتقاؿ من الالعص
 هناية األمر إىل صياغة جديدة دلفاىيم علم أصوؿ الدين حسب حنفي.

 ىي أوىل اخلطوات اليت تساعدنا على فهم ادلهمة العملية ،علم الكالـ من جديد إعادة ضبط مفاىيم -
مل مشلها، وٕتاوز احلدود ادلصطنعة لو، وىي القضاء على االستعمار وتوحيد األمة والنهوض باقتصادىا و 

 اليت وضعها االستعمار بُت أجزاء األمة.
يصل إىل ألسنة الدين، وتأليو  احلقيقة يريد حسن أف يرسم معامل علم الفيوباخي، الذي من خاللو -
 ، وفصلو على أف يكوف وحيا من اهلل.نسافاال
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