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  ؛وارونه يشناس غرب
  يحسن حنف يشناس بر غرب ينقد

 �نصراهللا آقاجانی

  دهيچك
خ، یتـار بررسـی  مهم معاصر است کـه بـه    یمطالعات يها از حوزه یکی ،یشناس غرب

عروف از روشنفکران معاصر و م یحسن حنف. پردازد یت و سرنوشت تمدن غرب میماه
است کـه از آفـات    یشناس ا غربیبه نام استغراب  يدیس علم جدیتأس یمدع ،مصر
دهد کـه   ینه نشان مین زمیکتاب او در ا یبررس. باشد یوارونه مصون م یشناس غرب

سـاختار  «، »ییاروپـا  ین آگـاه یتکو«سه عنوان وي با  یشناس مجموعه مباحث غرب
 یفلسفهاي  مکتبخ یان تاریر از بیبه غ» یاروپائ یسرنوشت آگاه«و » ییاروپا یآگاه

ـ کـار جد  ،یغرب یآگاه یت کنونیز وضعیآن و ن یخیتار يها شهیغرب و ر را در  يدی
است وارونه دچار شده  یشناس بلکه خود به آفت غرب؛ نداده استانجام  یشناس غرب

ه غرب مشاهد ۀنییرا در آ» خود«بلکه  ه،مطالعه نکرد ينه تنها غرب را از منظر خودو 
 يبازسـاز  يبـرا  یر و تجدد غربییتغ يها از مدل يریالگوگدربارة او بارها . کرده است

بـراي   ییها ن روشیاز چننیز و خود سخن گفته ش یدر آثار مختلف خو ینیشه دیاند
 یشناس غرب ینشان از وارونگن همه، یبهره گرفته است و ا یاسالمراث یم يمعناساز
  .او دارد

  ییاروپا یتمدن غرب، آگاه ، ی، حسن حنف، استغراب یشناس غرب، غرب: ها د واژهیکل
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   مقدمه
 ۀرشـت  او. ره بـه دنیـا آمـد   هدر قـا  1935در مصر، در سال » یچپ اسالم«مؤسس  یحسن حنف

ادامه تحصیل به سوربن فرانسـه   يبرا 1954فلسفه را در دانشگاه قاهره گذراند و سپس در سال 
 یدر مدت ده سال که در فرانسه بود، با عل. دکرریافت فلسفه را د يدکترا 1966رفت و در سال 

به تـدریس در دانشـگاه    1967بعد از بازگشت به مصر در سال . آشنا شد یو حسن تراب یشریعت
و  ی، فرهنگـ یتخصصـ  یخود را در سطوح مختلـف علمـ  هاي  تألیفمصر مشغول شد و همزمان 

مریکا، ابلژیک، مانند  یبه کشورهای، بر تدریس در دانشگاه مصرافزون او . متمرکز ساخت یعموم
و اکنـون   شـد  یخلیج فارس به عنوان استاد مهمان دعوت مـ  يفرانسه، ژاپن، مراکش و کشورها

تـرین   از معـروف  یاو یکـ . به تدریس فلسفه در دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره اشـتغال دارد نیز 
در  یأسیس جریان چپ اسالمت) الف: به دو دلیل استشهرت او . اندیشمندان معاصر عرب است

و  يبازسـاز ( التجدید و التراثعنوان خود با بزرگ  پروژهمتعدد در هاي  تألیفتحقیق و ) ؛ بمصر
مجموعه آثار او در سـه حـوزه    1.کرده است يرا در این پروژه سپر شاز عمر یکه سالیان) میراث

 یبازشناسـ . 3؛ یشناسـ  غـرب . 2؛ ییا تجدد در میراث اسالم يحوزه بازساز .1: تألیف یافته است
ـ   بیشترین و مهم. مسلمانانواقعیت معاصر مربوط به  مسائل سـپس  و  یترین آثارش به زبـان عرب

 ياز خود بر جا يمتعددهاي  تألیف یشناس غرب ةدر حوزحنفی  .است یو انگلیس يزبان فرانسو
 یغربـ  يهـا  و شخصـیت  یفلسـف هـاي   مکتـب که درباره  یهای به غیر از مقاالت و کتاب؛ گذاشت

انجـام داد کـه    یشناسـ  غـرب  در علم االسـتغراب  یۀ فممقدکتاب را در  یتالش مبسوطنگاشته، 
  .ترین اثر او در این زمینه باشد تواند کامل یم

و  یشناسـ  بر ضرورت غرب یکه حنف يدیتأکبه رغم آن است که نوشتار ن یا یاساسپرسش 
ارائـه   یشناسـ  از غرب یحیر صحیتصواست ه ا خود توانستیآشناسی وارونه داشته،  ز از غربیپره

بوده و رهاورد مبتال  وارونه یشناس دهد که او به همان آفات غرب یه ما نشان میاول یۀدهد؟ فرض
ها  نهی، توجه به زمیاستغراب حنف یاز بررسپیش . ارائه نداده استنقد کند، که غرب را  يدیجد

  :رسد یاو الزم به نظر م ۀشیاند یو مبان

  يو فرهنگ يركف  هنيزم. ١
او،  یمحل رشـد و زنـدگ  افزون بر مصر، توان  یاین شخصیت را م یفرهنگو  یاجتماع يها زمینه

در اروپـا و   یحنفـ  یرشـد علمـ   و یزندگ. کرد دنبالاو  یو فلسف يفرانسه محل پرورش فکر در
او . او را تکمیـل کـرد   یشخصـیت و چـارچوب معرفتـ    یدانشگاه سوربن فرانسه، به طـور طبیعـ  

توانســت از  ینمــ، یو شــریعت  محمــد ارگــونماننــد از روشــنفکران مســلمان  يهماننــد بســیار
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غرب نسـبت بـه قـرون     ينقد و بازساز، ارگون. تأثیر نپذیرد یاروپای يها و فلسفه یشناس معرفت
کـرده  همین موضوع تأکیـد  حنفی نیز بر و  ستندا یمیراث اسالم يبازساز يبرا یرا مدل یوسط
و تحـوالت   یفلسـف  هـاي  مکتـب او بـا   یدر فرانسه و آشـنای  یحنف يورش فکرتربیت و پر. است
 ياز ایـن رویکردهـا را بـرا    یغرب، این باور را در او پدید آورد که بایـد مـدل   یاجتماعو  یسیاس

گوید در پاریس به اهمیت علـم   یخود م یحنف. اتخاذ کرد یترسیم نقشه تحول در جوامع اسالم
خـود را بـه نـام     ۀشدم و نخستین رسـال  مسلمانان آگاه یو عمل يروش فکرمنزلۀ اصول فقه به 

ویـژه  ، بـه  یبـا اندیشـه اروپـای    یاثر آشنایبر او . در آنجا نوشتم علم اصول الفقه یمناهج التأویل ف
در  الظاهریات التفسـیر و  تفسیر الظاهریاتعنوان را با خود  ۀهوسرل، رسال یمکتب پدیدارشناخت

 .پرداخت یهمین رویکرد به تفسیر میراث و علوم اسالمآنجا نوشت و سرانجام با 
هم وسیله است و هـم هـدف؛ او    یحنف يغرب برا يتحول در دنیا يها مدل، به نظر نگارنده

شود کـه چگونـه ادبیـات،     یروشن م شیها با ورود به اندیشه یول ،کند یهدف بودن آن را انکار م
خـود، بـر   امـا  ؛ و همان تجدد آشـکار اسـت   یو مقاصد او برخاسته از فرهنگ و تمدن غرب یمعان

التجدیـد و  در کتـاب  وي بـا صـراحت   . کند یتصریح م یغرب يو رویکردهاها  مکتبوسیله بودن 
آنکه روشنفکران، محققان و هموطنان را به مباحث غربیان آشـنا کـنم و    يبرا«: گوید یم التراث

اسـپینوزا را   الهـوت و سیاسـت   ۀدهم، رسـال  یو سیاس یبر علیه سلطه دین يفکرجرئت به آنها 
ماننـد  گـرا   غـرب  يها ، از دیگر جریانهوسرل یسشناپدیداراز  يریرپذیتأثبر افزون او  2.»نوشتم

بـه  در مقایسـه بـا   او  ۀگرایان يماد يها ادبیات و تحلیل. متأثر استنیز مارکسیسم و سوسیالیسم 
. آنـان دارد  يهـا  بـا اندیشـه   یمشـباهت تـا  ، از قبیل توحید، نبوت و معاد یاصول بنیادین اسالم

ســم، یو اومان یگرائــ ، تجربــهيکــرد ســکوالری، روییــزدا ، قداســتییــگرا دهیــ، فاییــگرا تینســب
را سـامان داده   یشـه حنفـ  یاند یمبـان ، یو فرهنگـ  ين بستر فکریاست که در چن ییها افتیره

  .نداردسبتی نان یا نومعتزلی یکرد معتزلیاو با رواز اظهارنظرها،  یاست و بر خالف برخ

  يشناس استغراب يا غرب يچيست. ٢

د و یـ ز آفات استغراب وارونـه مطالـب مف  ید آن و نیاستغراب، ضرورت وفوا یستیچدربارة  یحنف
 ۀداند کـه بـه مطالعـ    می يرا علم جدید 3یا استغراب یشناس غرب او. استکرده ان یب يسودمند

از  یشناسـ  غـرب . پـردازد  یینه مسـلمانان مـ  ها، بلکه از منظر شرق و در آی ینه از نگاه غرب ،غرب
خـویش از منظـر    ینقـد و بررسـ  ، بـه مطالعـه  نیـز  زیرا آنهـا  ؛ مطرح شده استنیز غربیان  يسو
در . نیسـت  یشناسـ  مطلـوب مـا در غـرب    يامـا چنـین رویکـرد   ؛ اند پرداخته 4»یاروپای یآگاه«

  5.غرب را نقل کنیماز ها تا دستاورد تحلیل آن ما تابع توصیف غرب از خود نیستیم ،یشناس غرب
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 یحقـارت تـاریخ   ةگسسـتن عقـد  ، یشناس رسالت مهم غربکند که  یح مین تصریاو همچن
که ما در جایگاه موضـوع   يبه طور ؛وجود داشته است) ها یغرب(است که در نسبت ما با دیگران 

یگـاه رفیـع   اما اینک باید این نسبت تغییـر یابـد و مـا بـه جا    ؛ ها قرار داشتیم یغرب ۀمطالع يبرا
 يبرا یموضوعمثابه بلکه غرب را به ؛ کند ییابیم که در برابر غرب احساس نقص نمارتقا  یمحقق

با تأکید بر بازگشـت بـه    یشناس غرب. دهد یمطالعه و تنظیم نسبت خود با آن مورد تأمل قرار م
 يهـا  اصـالت  هـا و  دارد و با توجه به ریشـه  ینگه م» یبیگانگخوداز«خویشتن، ما را از سقوط در 

  6.پردازد یبه تحلیل غرب و وضعیت موجود م، خویش
غرب، استیال  يبه مطالعه شرق پرداخت که در پیشاپیش حرکت استعمار یاستشراق در حال

شـرق   ۀبه مطالع یطرف یگاه با ب را وجه همت خود قرار داد و هیچ یاروپایو سیطره بر تمدن غیر
 یعلمـ  یکه استغراب حرکتـ  یآورد؛ در حال يبه آن رو نیت و اهداف پنهانبلکه با سؤنپرداخت؛ 

خـود   یو واقعـ  ی، غـرب را در جایگـاه طبیعـ   یجـوی  و بدون سیطره یطرف یب ياست که بر مبنا
مرکزیت اروپا و بازگرداندن فرهنگ  یترین هدف استغراب، نف مهم، یاز نظر حنف. کند میمطالعه 

 7.غرب است یآنها در حدود و جایگاه طبیع
در . دانــد یبــودن غــرب مــ یجهــان ةاســطور یرا نفــ یشناســ از اهــداف غــرب یکــی یحنفــ

ـ به ، باید یشناس غرب کـه بـه شـرایط     یتـاریخ  يا همچـون پدیـده  ؛ یموضوع غرب و تمدن غرب
. يبشـر  عـام  و دسـتاورد  یجهـان  يا نه پدیدهنگریست؛ مربوط است،  یخاص یو اجتماع یمحیط

اتفـاق افتـاد کـه همـان      یاست که در محیط خاصـ  ییها از افکار و اندیشه یبازتاب، یراث غربیم
، بـه خطـا   کنیم یهمه بشریت تلق يعام برا یبنابراین، اگر تمدن غرب را تمدن. تاریخ غرب باشد

به غـرب در   8»یپیرامون ـمرکز  «جا است که علم استغراب باید به دنبال حذف نگاه  اینایم؛  رفته
 ةفرهنـگ ایـن اتفـاق نیفتـد، در حـوز      ةه در حـوز کتا زمانی . فرهنگ باشد یمهم و مبنای ةحوز

خـواهیم مانـد و تـالش رجـال سیاسـت و       یسیاست و اقتصاد همچنان تابع مرکزیت غـرب بـاق  
  9.خواهد ماندنتیجه  بی یپیرامون ـاقتصاد در زدودن رابطه مرکز 

  نقد و بررسي

قابـل  ، مـا  یتو برخاسـته از منظـر هـوی    یبـوم  یعلمـ منزلۀ فضیلت و ضرورت علم استغراب، به 
ــر بایســتگ یبــه درســت یتشــکیک نیســت و حنفــ امــا از ؛ د آن تأکیــد کــرده اســتیــو فوا یب

اختصـار  پردازد، جـز بـه    یغرب م ۀکه به مطالع يانداز چشم يها یو ویژگ ينظر يها فرض پیش
بلکـه هویـت و اصـالت    ؛ که اهمیت آن کمتر از اصل استغراب نیست یدر حال؛ سخن نگفته است

وجـود   يمتعـدد  يها پرسش. آن وابسته است یروش يها یها و ویژگ فرض ین پیشاستغراب به ا
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بـراي  . استغراب را با چالش مواجه کند ةتواند اید یمبه آنها، دارد که عدم پاسخ مستدلّ و صریح 
با هویـت مـا دارد؟    یچه نسبت یدر استغراب کجا است؟ تراث اسالم یجایگاه تراث اسالمنمونه، 

است؟ آیـا   یاز تراث اسالمی مبتن یو روش يبر چه اصول ماهو، به غرب سبتن ما یمنظر معرفت
دانـیم یـا    یم یو محدود به شرایط محیط یتاریخ يا ، پدیدهیرا همچون تراث غرب یتراث اسالم

مهـم و   یعـامل مثابـه  هستیم؟ اقتضائات موجود حیات اجتماعی ما به قائل  یتاریخا فر يا پدیده
خود را بر مـا تحکـیم    یچه قواعد و اصولبر اساس آید و  یگونه پدید متأثیرگذار در استغراب، چ

که ظهور اسـتغراب   هستند» ما قبل االستغراب«هاي  هایی این چنینی، مفروض پرسشکند؟  یم
  .آن است يها منوط به پاسخ، مطلوب یا معکوس

 یاز نفـ و هدف استغراب این است که آیا استغراب فراتر  یمهم در چیستهاي  پرسشاز  ییک
تعقیـب  نیـز  را  يخـودش، هـدف دیگـر    یمرکزیت اروپا و بازگردان آن در حدود و جایگاه طبیع

ها  ، تمام تالشش این است که غرب و اندیشهیشناس در کل مباحث غرب یکند یا خیر؟ حنف یم
از  یبـوده و در واقـع هـر مکتبـ     یخاص یو محیط یمحصول یک شرایط تاریخ، آنهاي  مکتبو 

ایـن هـدف،   بـا توجـه بـه    . بوده است آن است که قبل از آن یا معاصر يکتب دیگرآن، بازتاب م
، غـرب و  یشـناخت  جامعـه  يکـرد و از منظـر   يغـرب جلـوگیر   یشمول توان از جهان یحداکثر م

گسـترش آن در دیگـر    يبـرا  یآن دانسـت کـه وجهـ    یرا محصول شرایط اجتماع یفرهنگ غرب
گـاه   هـیچ ، یشـناخت  ایـن نگـاه جامعـه   . متفاوت است یاجتماع يها زیرا زمینه؛ جوامع قائل نبود

نخواهـد  ، یـک پدیـده اسـت    ياالمـر  نفـس  یکه به دنبال ارزیابرا  یو فلسف ینقد معرفت یتوانای
توانـد غـرب را    یاو تنها مـ . حنفی بر مبناي نسبیت، به دنبال چنین نقدي نیست؛ چرا که داشت

قرار دارد نسبیت  يه در فضاکاستغرابی  چنین. شرق يدر چارچوب غرب نگه دارد و شرق را برا
تواند مـانع انتقـال عناصـر فرهنـگ و      جز نسبیت ندارد، نمی يجوهر، و نقدهایش از تمدن غرب

آن  یو محیطـ  یها و تطورات فرهنگ و تمدن اروپا به شدت به شرایط تاریخ اندیشه .تمدن باشد
اره خود را در حصار تاریخ و جغرافیا ها همو است، اما اندیشه یو از این نظر تاریخ شود یمربوط م
. نقد آنها صرفاً با ارجاع بـه تـاریخ و خاسـتگاه آنهـا میسـور نیسـت      رو،  از این. کنند ینم محبوس

امـا  ؛ اسـت » پیرامـونی  ــ  زکمر«رد کوس وجود دارد، رویکبیمار و مع یشناس چه در نگاه غرب آن
که به نسبیت خاستگاه فکـر کنـد،    حذف این نگاه، بیش و پیش از آن يشناسی راستین برا غرب

در ایـن  . ها نیازمند است ها و تمدن ثابت و مطلق در نقد فرهنگ يها ها و مالك به ثبات واقعیت
جـز در   یدر اسـتغراب حنفـ   يچنـین رویکـرد  ؛ است یقابل ارزیاب یاروپای یآگاه، ارزش صورت
  .اندك، جایگاهی ندارد يموارد
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  د استغرابيفواضرورت و  .٢-١
 یوجود داشـت و غـرب را راهـ    انیمصرۀ که در چهار نسل گذشت یرویکرد مسلط، حنفی از نظر

را به دنبال داشـت و در ایـن    یگرای از غرب یدانست، نوع یم ينوساز يبرا یو مدل ینوگرای يبرا
بـه سـتیز بـا غـرب      يبـه صـورت بنیـاد    یمنفـ  یالعملـ  عکـس منزلۀ به  یتنها رویکرد سلف ،بین

. خـود نبـود   یو تـاریخ  ید به دنبال محدود کردن غرب در جایگاه طبیعاما این رویکر؛ برخاست
بلکه  ؛برخوردار نبود ی، نگاه به غرب از منطق محکمیفعلو قبل از نسل  همچنین تا نسل چهارم

خود را در آیینه غـرب   ییعن ؛کرد یم يتنها از منطق حضور و غیاب یا جدل ایجاب و سلب پیرو
 ياثـر  ،ستا ه آنچه غرب دارد، ما نداریم و آنچه نزد ماه رسیدن کدیدن و بالعکس و به این نتیج

ـ   یزدگ جز غرب يچیز، حاصل این رویکرد. آن در غرب نیستاز   یجوامع و توسعه به شـیوه غرب
» ینـوگرای  يبرا یراه«رد کباید رویکرد ما به غرب از رویمعتقد است که  یحنفرو،  از این 10.نبود

اخـتالف   ۀاش تغییر یابد تا زمین ید کردن آن به جایگاه طبیعو محدو» کاستن غرب«به رویکرد 
خواهـد  ایجـاد  هـا   ملت يها یبه تناسب ویژگ ینوگرای، در آن صورت. پدید آید يخود يو نوآور

  11.دش
 يهمچنان به بیمار، فرهنگ غربدر مقایسه با را مسلمانان فرهنگ معاصر  یهمچنین حنف

غـرب اطـالق    یوارداتـ  يهـا  در فرهنگ ما علم بر اندیشـه او،  ۀبه گفت. داند می مبتال یزدگ غرب
علم تبدیل به نقـل شـده اسـت و    . است که از میراث غرب آگاه باشد یشود و اندیشمند کس می

نـه از تـراث   ؛ دیگران است يکاال ةکنند ه او فقط عرضهکدر حالی ؛ جز مترجم نیست یعالم کس
بلکـه بـین    ؛دارد يد جامعـه خـویش کـار   گیرد و نه با مقتضیات موجو یخود استمداد م ۀگذشت
رسـیده   يا اکنون وضعیت ما به مرحلـه . متحیر مانده است یواردات يها از افکار و اندیشه یانبوه

هـا داریـم تـابع غـرب      کـه از آن  یو تحلیل و تصوراتها  موضوع یبررس ةاست که نه تنها در شیو
ـ  ةبه شیونیز هستیم، بلکه در انتخاب موضوعات مورد مطالعه   ییعنـ ؛ کنـیم  یهـا عمـل مـ    یغرب

علمـی و   ۀدر عرصـ . خیزنـد  یمـا برنمـ   ینیستند و از واقعیـت زنـدگ   یا بومه و موضوعها  مسئله
 يبرا یمراجعه کرد و حت یغرب یاند که حتماً باید به منابع اصل تبلیغ کرده يا به گونه یدانشگاه

در . ضرورت یافته است ینگلیس، نوشتن معادل ایبرداشت، در برابر اصطالحات عرب پرهیز از سوء
و  یکه مدال حکـومت اي  گونهبه ؛ شده استاهمیت  یترجمه منابع غرب یو دانشگاه یمراکز علم

مـا مرکـز نشـر فرهنـگ غـرب       یمجـالت تخصصـ  . گیرد یها تعلق مبه آن یرتبه دانشگاه يارتقا
دنبـال   یاسـالم  يغرب در کشـورها  یدهند که مراکز علم یرا انجام م يا اند و همان وظیفه شده

 12.کنند یم
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 ی، حنفـ یبه طـور کلـ   .دمشاهده خودمان تبدیل ش يبرا يا غرب در اندیشه معاصر به آیینه
را در مواجهه با غرب، در سـه دیـدگاه هجـوم، دفـاع و گـزینش در نوسـان        صرمعاصر م ۀاندیش

رکـت  ید، حبسـت رسـ   بـه بـن   یدر نسل اول و دوم، حرکت اصالح دینـ  یوقت، اواز نظر . بیند یم
موضع دفاع از تراث قـدیم و تهـاجم   ) المسلمین اخوان(و چهارم ) رضارشید(سلفیه در نسل سوم 

...) و یموسـ  سـالمۀ (چهارم در نسل سوم و  يسکوالر یرویکرد علم. به تراث غرب را شروع کرد
امـا  . نسبت به تراث غرب را در پیش گرفت يبلکه تقلید یبه تراث قدیم و دفاع یموضع تهاجم

در نسل اول و دوم که به پیدایش دولت جدید در نسل سوم و چهـارم انجامیـد،    ید لیبرالرویکر
و آن را پرداخـت  این دولت، به گـزینش   يها تراث قدیم به تناسب مفاهیم و ارزشدر مقایسه با 

، قـانون  يرا کـه بـا آزاد   يطور که از تراث غـرب، عناصـر   همان؛ از اشعریت رقیق یافت یدر نوع
 13.دکرهماهنگ بود، گزینش  يق شهروندو حقو یاساس

پیشـنهاد   15»یمنظـر تمـدن  « و از 14»یتاریخ یآگاه«به اقتضا  یرا که حنف یرویکرد مناسب
کدام از تراث قدیم یا تراث غرب موضـع   نسبت به هیچ ییعن ؛است 16»ينقد يرویکرد«دهد،  یم

 يه را باید مطابق نیازهـا تراث گذشت. هر دو را نقد کردبلکه باید ؛ نباید داشت ییا هجوم یدفاع
» موضع مـا نسـبت بـه میـراث گذشـته     «است که  يا کرد و این وظیفه 17»يبازساز«عصر جدید 

بلکه یک طرح و ، دفاع یا طرد نیست يبرا یطور که تراث غرب، موضوع همان؛ آن است يمتصد
یم بایـد نسـبت خـود را بـا آن تنظـ     » موضع ما نسبت به میراث غرب«برنامه جدید است که در 

، بـه گذشـته   دهـد  یکه سلفیه انجـام مـ  گونه ، آن توان ینمنیز واقعیت و شرایط حاضر را . کنیم
بـر  تـا هنگـامی کـه    از نظـر او،   .ارجـاع داد ) غـرب (یا مثل سـکوالرها آن را بـه آینـده    برگرداند 
مسـلط باشـد و نـه منطـق نقـد و       هجوم یـا دفـاع  یا جدل رویکرد ما  یشناس غرب يها پژوهش
  18.مچنان در حیرت به سر خواهیم برد، هيبازساز

مشاهده خودمان تبـدیل شـده اسـت و ایـن همـان       يبرا يا معاصر به آیینه ۀغرب در اندیش
مشاهده غرب در آیینه خود، خود را در آیینه غرب  ياست که به جا یاستغراب معکوس و مقلوب

ــ ــد یم ــابیر. بین ــد  يتع ــم عربــ «مانن ــادي«، »یمارکسیس ــ م ــف یگرای ــال ۀدر فلس و » یماس
 ی، حنفـ مزبوربا توجه به نکات  19.ین حقیقت استا يگویا» یعرب ۀاگزیستانسیالیسم در اندیش«

 دارد یاستغراب بیـان مـ   يبرا را یمختلف دیفواوي  .دیگو ین سخن مینو یشناس از ضرورت غرب
 :اشاره کردل یذتوان به موارد  یکه ازجمله م

 ییعنـ ؛ مـا از غـرب شـود    يباعث آزاد یلوجو انتو يتواند از جهت وجود یعلم استغراب م. أ
  ؛ما خارج از سیطره غرب به ارمغان آورد يمستقل برا یما را فراهم آورد و ذات یتمدن يآزاد
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بـه  ، ه آغاز و مراحل تکوین و پایـان آن و احاطه بر نقط» یاروپای یآگاه«سیطره یافتن بر . ب
 شود؛ یکه منبع علم باشد، موضوع آن مآن يکه غرب به جااي  گونه

؛ شـود  یتبدیل مـ  یانسان ياز مراحل تاریخ بیدار یو تنها یک یتاریخ يغرب به عنوان امر. ج
  کل بشریت؛ يو برا يبشر ۀتنها تجرب منزلۀفرا تاریخی و نه به  ينه امر
پایـان دادن بـه   ز یـ خـودش و ن  یو تـاریخ  ی، جغرافیـای یبازگرداندن غرب به حدود طبیع. د

ها را از حاشیه بـه مـتن خواهـد آورد و در آن صـورت، بـه       یر تمدنبودن آن، سا یجهان ةاسطور
 ؛بودمتعدد خواهیم  یمرکزیت یک تمدن، شاهد مراکز تمدن يجا

و گسسـتن   یاروپـای مختلـف غیر  يهـا  در مقابل ملت يگشایش میدان خالقیت و نوآور. ـ ه
 به غرب؛ یو وابستگ یناتوان یذهن يها پرده
؛ بـه رغـم   اند که در پیدایش تمدن غرب داشته یها و نقش مدنها و ت تاریخ ملت یبازنویس. و

که غرب را تنها تمـدن   يها در این زمینه دارند و برخالف رویکرد یکه غرب یو سکوت یاعتنای یب
 20.گیرد نادیده میها را  داند و سایر تمدن یموجود م

ا در آیینـه  اسـت کـه غـرب ر    یبوم ی، علمیو استغراب مورد نظر حنف یشناس غرب، نابراینب
  .کند میخود مطالعه 

  وسكآفات استغراب مع. ٢-٢
یـاد  ا وارونـه  یـ » اسـتغراب معکـوس  «نظر خود، از نوع دیگري بنام استغراب موردبرابر حنفی در 

او براي ایـن  . بیند یم يدیگر ۀدر آیینه خود، خود را در آیین يدیگر ةمشاهد يکند که به جا یم
 :؛ مانندشمارد میبر ا ر يزیادهاي  آفت یشناس نوع از غرب

لیسم یدئاهمچون مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، اومانیسم، ا یاز میراث غرب یانتخاب بخش .أ
از اجـزایش   یفشردن تمدن غرب در یکـ  يبلکه به معنا؛ و پوزیتیویسم به مثابه کل غرب نیست

 باشد؛ یم
در مقابـل هـم    یلعملا مکاتب مختلف میراث غرب، ناظر به یکدیگر بوده و به مثابه عکس. ب

آنهـا را   يوجود ۀدر خارج از محیط پیدایش آنها، فلسفها  مکتبطرح این رو،  از این. پدید آمدند
  د؛کن یمنعکس نم

و  یتراث اسـالم  یمحو ویژگموجب  یغرب هاي از مکتب یاز منظر یک یقرائت تراث اسالم. ج
تیجـه مرکزیـت غـرب، هویـت     در ن. اسـت  یچارچوب بیگانه و اجنببر اساس به تأویل بردن آن 
 برد؛ یپیرامون را از بین م

از تـراث   یو بازگردانـدن آن بـه بخشـ    یاستغراب معکوس، فشردن کل تراث اسالم ۀالزم. د
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 نیـز  یچنین ادعا شود کـه در تمـدن اسـالم   ، گاه است تا تشابه و تلقیح صورت گیرد و آن یغرب
طبـایع  قائلین بـه   يرویکرد ماد مانندی یها تلفیق؛ چه که در تراث غرب است وجود داردنظیر آن

  21. ...علم اصول و یو مباحث زبان يابوحیان توحید اگزیستانسیالیسم، یلیسم فارابدئا، ایاربعۀ
کـه   ينظر یاستغراب بیان داشت، استغراب صرفاً به مثابه علم يبرا یکه حنف یهای یبا ویژگ

جـدال مـن و   «برابـر  در  یعملتمرین  ینوعبر آن، افزون بلکه  ؛شود ینم یبه تحلیل بپردازد، تلق
در ایـن صـورت،   . بیگانـه اسـت   ۀمـا از هیمنـ   یو علم ی، تمدنیفرهنگ يآزاد يو برا 22»يدیگر

 23.ياستغراب هم علم است و هم ایدئولوژ

 نقد و بررسي

آیـا   ؟نشـان دهـد  مسلمانان توانسته است تصویر غرب را در اندیشه معاصر  یبه درست یآیا حنف
معاصـر   يرویکردهـا  يگویا، که او ارائه داده است يتفسیر اب ،ع، تهاجم و گزینشسه موضع دفا

ترین روش مواجهه با هر یک  مناسب مثابهاو به  يباشد؟ رویکرد نقد یما به غرب یا تراث قدیم م
هـاي   پرسـش و تراث غرب، تا چه اندازه مطابق موازین و واقعیـات اسـت؟ اینهـا     یاز تراث اسالم

و غـرب   یدر دو موضـوع میـراث اسـالم    یافکار حنفـ  یاسخ آنها در گرو بررساست که پ يکلید
 ،ن نسبت به غربانامعاصر مسلم ياز رویکردها یحنف يبند تحلیل و طبقهدر مجموع، . باشد یم

 یو اصـالح جامعـه دینـ    یاسالم يتوان نهضت بیدار یچگونه م. کامل ندارد یبا واقعیت هماهنگ
جمال سـید  يهـا  که ایـده  یدر حال، کرد یارزیاب یتجدد غرب يگواصالح با ال یجمال را نوعسید

افزون . را به او نسبت داد یاز تجدد غرب یتوان نوع یه نمکدهد  ینشان مدرباره انحطاط و تجدد 
بلکـه اخـتالف   نیسـت؛  ، اختالف در درجـه  مزبور ياختالف رویکردهااو  یابیبر خالف ارزبر این، 

 یکـه در جوامـع اسـالم    ین و رویکردهایانامعاصر مسلم ۀندیشدر ا، به عبارت دیگر. است ینوع
بلکـه گـاه بـه    ؛ گـردد  شدت و ضعف بـر نمـی   ،شان به درجه غرب پدید آمده است، تفاوتدربارة 

تأکیـد   یاسـالم  ۀکـه بـر ضـرورت اصـالح در جامعـ      یهمه کسان. شود یم یمنته يتفاوت ماهو
از افـراد از ایـن مـدل     يهـر چنـد بسـیار   ؛ اند نداشتهدر اختیار  یاز تجدد غرب يا اند، نسخه دهکر

ـ ، مثالبراي . گردد یشان به شدت و ضعف برم اند و اختالف سخن گفته از  یبرخـ  یرویکرد لیبرال
مسلمان  یو حت يو یهود یگرایان مسیح غرب يو سکوالر یاندیشمندان مسلمان با رویکرد علم

 ةکـه در حـوز   یاشتراك و قرابتـ به رغم  اما این دو رویکرد؛ ندارد یتفاوت نوع یدر جوامع اسالم
در جامعـه  ) جمالمثـل سـید  ( یاز پیشـگامان حرکـت اصـالح دینـ     یبا برخـ  یعلم يها فعالیت

 .رسند یبه نقطه اشتراك م یو در مواجه با غرب به سخت ينظر ةاند، در حوز داشته یاسالم
 فـاع و گـزینش  در سه رویکرد هجـوم، د ، در مواجهه با غربمعاصر  ۀدر تقسیم اندیش یحنف
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او نگفتـه اسـت کـه    . شـده اسـت  لغزش دچار اما در تطبیق و تفسیر آن ؛ استنگري کرده  جامع
تـوان از رویکـرد    یدر نسل اول و دوم مصـداق کـدامین رویکـرد اسـت، امـا نمـ       یحرکت اصالح

 یپوشـ  چشم یجمال در مصر نسبت به غرب، و دفاع او از اسالم حقیقسید انندم يافراد یتهاجم
دیرینـه   يا سـابقه  یاست که در فرهنگ و تمدن اسالمهایی  ویژگیهاجم، دفاع و گزینش ت. کرد
؛ به ویـژة  از آنها نیستند ی، خالیافراط يها جز در گرایشنیز مثل سلفیه  یحرکترو،  از این. دارد
شویم که  یمواجه م یهای ها و جریان با شخصیت ،اندیشیم یاسالم م يفراتر از مصر، به دنیا یوقت
و میراث گذشـته، گـزینش عناصـر مفیـد و مناسـب از       یدفاع از هویت اسالم  ویژگیهر سه  در

غـرب و عناصـر نـامطلوب از فرهنـگ و      يها، و تهاجم به بعـد اسـتعمار   ها و تمدن دیگر فرهنگ
که  یاند کسان کم نبوده یشیععالمان غیر از اهل سنت، از رجال و . اند را دارا بوده تمدن مغرب زمین

زیاد یـا   یبین هر چند گاه بر اساس خوش. اند معنا کرده یجدید را با بازگشت به میراث اسالم مفاهیم
لبـاس لفـظ، از    يدر ورا يجوهر دیگـر ، افتادند و بیانی می یو غفلت، در دام مشابهت زبان یظاهربین
 .ردک را نفی می یبا تجدد غرب یوجود داشت که احتمال همخوان یاسالم میراث

 یو تـاریخ  یاین است که محدود کردن غـرب در جایگـاه طبیعـ    یحنف يها از جمله لغزش
اسـتغراب و   ةبه غرب را خارج از حـوز  یرویکرد تهاجمرو،  از این. داند یخود را وظیفه استغراب م

خـود،   یحقیقت آن است که با محدود کردن غرب در جایگاه تاریخ. دهد نامناسب تشخیص می
، امـا محـدود کـردن آن   ؛ غرب را تعیـین کنـد  ارزش نقد باید . هنوز نقد غرب انجام نگرفته است

و  ی، ارزشـ یکنـد و ایـن همـان نسـبیت معرفتـ      یتاریخ و جغرافیایش نقض نم ياعتبار آن را برا
نشان دهد؛ از غرب  یتواند تعارض خود را با بخش یم یکه رویکرد تهاجم یدر حال؛ است یتمدن

ه بـا حقـایق   کـ ما نیست، بلکه از این جهـت   يغرافیاه مربوط به محیط و جکنه از آن نظر البته 
  .هماهنگ نیست یانسان يها و ارزش یهست

همـان  بـه  م غـرب را  کـ  یا استغراب حنفی توانسـته اسـت دسـت   ه آکدیگر آن است موضوع 
مفصل ست؟ مباحث ا ه به تعارض شعار و عمل مبتالکانی آن برگرداند یا اینکزمانی و م ةمحدود

ی، در یه چگونه حنفی با چنـین ادعـا  کدهد  یمنشان او  یشناس اسالمویژه  ، بهاز استغراب یحنف
ه پـروژ بنابراین، . ندک رار میکهاي غربیان را ت ردها و قرائتکها، روی روش، بازخوانی میراث اسالمی

  !سازي آننه محدوداست، خود سبب گسترش غرب ، تراث او تجدد و

  در استغراب يحنف يطرح كل. ٣
 ییعن، »يدیگر«با » من« ۀکه بیانگر مواجه» میراث غرب ما بانسبت «ربارة د یحنف يطرح نظر

؛  یشناسـ  استغراب یـا غـرب   یچیست) الف: گیرد میرا در بر یغرب معاصر است، چهار موضوع کل
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 یآگـاه سرنوشـت خود ) د 25ی؛اروپـای  یسـاختار خودآگـاه  ) ج 24ی؛اروپای یآگاهتکوین خود) ب
 یمـدع  وکـرده،  بررسـی  مزبـور را   هـاي  موضـوع  لم االستغرابع یۀ فممقدکتاب او در  26.یاروپای

  .استشراق قرار داردبرابر که در  است یشناس ا غربید به نام استغراب یجد یعلم يگذار انیبن
در سـه   یو تـاریخ  یزمان یدر توال» یاروپای یآگاه« ی، بررس»تکوین«از  یمقصود حنف. الف

در گذر زمان است که  یتاریخ يا پدیده، ، تکوینرو ناز ای. پیدایش، تطور و پایان آن است ۀمرحل
در  یرویکـرد تـاریخ  بنابراین، . آن است ۀو نتیج یتاریخ يامر یاروپای یآگاهیابد و خود یمعنا م

بیسـت قـرن   بـیش از   یکه قدمترا  »یاروپای یتکوین آگاه« یحنف 27.دارد يآن رونق چشمگیر
اوج . 3 29ی؛اروپای یآغاز آگاه. 2 28ی؛اروپای یآگاهمنابع . 1: کند یدر چهار مرحله ترسیم م، دارد
 31.یاروپای یپایان آگاه. 4 30ی؛اروپای یآگاه

است که تمدن غـرب از قـرن    یآشکار و پنهان يها ، سرچشمه»یاروپای یمنابع آگاه«مراد از 
 ــ  يو یهـود  یرومـ  ــ  یمنـابع یونـان   اننـد م ،کرده اسـت استفاده ها از آن ياول تا چهارده میالد

اروپـا کـه منـابع     یاز شرق قدیم و شرایط محیطـ  یکه از منابع آشکار آن است و منابع یمسیح
از منـابع   ییـ جزنیـز   یکلیسـا و عصـر مدرسـ    يهمچنین عصر آبا: دهد یپنهان آن را تشکیل م

  .باشد یتمدن غرب م
) يمـیالد پـانزده و شـانزده   قـرن  (و عصر رنسانس  یبه عصر اصالح دین» یغرب یآغاز آگاه«

کـنم   یفکـر مـ  ( یآغاز کوجیتو دکارت؛ به ویژه یغربد یجد یآگاه يبود برا يآغاز ۀه نقطدارد ک
و انقـالب را در   يبه دنبال خـود عصـر روشـنگر    کههفده و سپس عقالنیت در قرن ) پس هستم

  .پدید آوردهیجده قرن 
» کـنم  یمن فکر مـ «از  یغرب یدر روند آگاه يتحول بنیاد یبه بررس» یاروپای یپایان آگاه«

دارد کـه  اشـاره   يا پردازد و نیز به مرحلـه  یم بیستدر قرن » من وجود دارم«تا  شانزدهدر قرن 
کـه خـود بنیـاد     يچه نقد گذشته یا نقد وضـعیت جدیـد  ؛ آورده است يغرب به نقد خویش رو

 ۀکـه نقطـ   ینقد ایدئالیسم و پوزیتیویسم، و همچنین پیـدایش رویکـرد سـوم   ؛ مانند نهاده است
  32.باشد یم یو رویکرد قبلنقد د یتالق

بـودن   یتـاریخ بـه رغـم   اسـت کـه    یثابت ، عناصر»یاروپای یساختار آگاه«مقصود او از . ب
  33.داده است یغلبه دارد و به آن شکل خاص ی، بر فرهنگ و اندیشه اروپای»تکوین«

است که گذشـته و حـال غـرب آن را تعیـین      يا ، همان آینده»یاروپای یسرنوشت آگاه«. ج
  34.کند یم

اسـت کـه بـه    کـرده  را مطـرح   يا دامنـه هاي مزبـور مباحـث پر   موضوعک از یدر هر  یحنف
او در . خ فلسـفه دارد یتـار  يهـا  تام بـا کتـاب   یشباهت ییاروپا ین آگاهیخصوص در موضوع تکو
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 یو فلسـف  یخینـه تـار  یتـالش کـرد تـا آنهـا را در زم    مزبـور   یخیل مراحـل تـار  یف و تحلیتوص
دچار شـده اسـت   به خطاهایی اما کند؛  یابیگر ارزیکدیدر برابر  یلالعم شان همچون عکس خاص

  :شود یاز آنها اشاره م یبرختنها به و ست ین مجال ممکن نیکه طرح همه آنها در ا

  يياروپا ين آگاهيمراحل تكو ةباردر يدگاه حنفيد نقد. ٤
و شـود   آور مـی یادرا  »يالحضار یالوع«یا به تعبیر او » یتمدن یآگاه«به نام  یواقعیت یحنف .الف

چیسـت؟ آیـا    یتمـدن  یاما حقیقت آگاه کند؛ می یآن بررس یتمدن یدر چارچوب آگاه غرب را
 یتوان بـه مثابـه حقیقتـ    یرا م یاست؟ آیا این آگاه یحقیق ینسبت» تمدن«به » یآگاه«نسبت 

 کند؟ یم يرا سپر یکرد که مراحل مختلف تاریخ یواحد تلق
تـوان گفـت تمـدن     یاما م؛ شود یلسفه تاریخ و تمدن مربوط مف ةبه حوزاین مسئله  یبررس

بسـیار   يهـا  ساده کردن جریان يبرا يبلکه به مثابه ابزار؛ روح نیست يدارا ییک موجود حقیق
بـه کـار گرفتـه     یجهان واقع يها یفرار از تکثر و پیچیدگ يها و برا موجود بین فرهنگ ةپیچید

عـامالن   یو جمع ي، اعمال فردي، آثار هنريمعمارنند ما یواقع يها یتجل يتمدن دارا. شود یم
شـده   و صـور نهادینـه   یعقالنـ  يهـا  ها مولد و حامالن هسـته  از انسان یهمواره گروهاست؛ زیرا 

دوران رشد و کهولت و مرگ نیسـت، امـا    يو دارا یواقع يتمدن موجود، بنابراین. تمدن هستند
، يو نهـاد  ی، فرهنگـ یدر کنار وحدت ارزش که باشد یم يدر فهم جوامع بشر ییک واحد تحلیل

 35.ستا بودهنیز ها  همواره شاهد تکثر، تباین و تضاد در ذات تمدن
، یبلکـه بـه اعتبـار عـامالن اجتمـاع     نیست؛  یحقیق یتمدن، نسبتبا  ینسبت آگاه، بنابراین

و مراحـل   یاروپـای  یآگـاه . بسـتگی دارد  یفرهنگـ  يهـا  و ارزش یاجتماع ينهادها و ساختارها
دارنـد و ایـن نقـاط     یغرب، نقـاط اشـتراک   یغیر از این ندارد که وجوه تمدن یمعنای، آن یتمدن

بـه   یدر نسـبت دادن آگـاه   یرسد حنف یبه نظر م. است یتاریخ و تحوالت خاص يدارا ،اشتراك
به رغم غرب یک نفس و هویت قائل است که  ياست که برامتأثر اروپا و تمدن غرب، از هوسرل 

، از یونان تا به حـال  باشد می، آن هسته مشترك که همان روح غرب يو نژاد یفیایاختالف جغرا
هـا و جوامـع    مـه اندیشـه  باعـث وحـدت اروپـا بـا ه     یاین روح یا صورت نفسان. مانده است یباق

 36.است که در تاریخ اروپا حلول کرده است یهمان صورت فلسف، و متنوعش شده
و  یتـاریخ  یآن آگـاه  یآگـاه بنـابراین،  . است ییختار ی، تمدن غرب، تمدنیاز نظر حنف .ب

و  يآن را مـاهو  یو آگـاه  یاما او تمدن اسالم؛ آغاز، اوج و پایان است یمراحل تکوین یعن يدارا
دانسـتن تمـدن    ياین سخن، اوالً مـاهو  ینظر از ارزیاب صرف. داند یهمواره از مرکز به پیرامون م

 يزیرا او در ضـرورت بازسـاز  ؛ است یحنف يها فته، در تعارض با دیگر گيخود یو آگاه یاسالم
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ط مختلـف  یآن از شـرا  يو تأثیرپـذیر  یبودن میراث اسـالم  یتاریخدربارة ، بارها یمیراث اسالم
را نیز تـاریخی دانسـته   قرآن و روایات  یکه حتاي  سخن گفته است؛ به گونه یو اجتماع یتاریخ
. دانـد  یمـ مرکزیت سلطه و قدرت آمده از بر را یمیراث و تمدن اسالم یحنفافزون بر این، . است

؛ هماهنگ نیست یق میراث اسالمین و حقاانامسلم یبا همه واقعیت تاریخ ن ادعایکه ا یدر حال
 یمـذهب  يهـا  ش افکـار و فرقـه  یدایجور در پحاکمان گر یو د ی، عباسيرا نقش حکمرانان امویز

بـه  ، ياز متن قـرآن و سـنت نبـو    یماسال يها شهیاز اند يا بخش گسترده یولست، یقابل انکار ن
همچنـین فـراز و فـرود    . سلطه و قـدرت از کانون است نه   ت استخراج شدهیژه از مکتب اهل بیو

 ییک تمدن و فرهنگ با فـرض فراتـاریخ  ؛ ندارد یبودن یا نبودن آن بستگ يبه ماهو، یک تمدن
گیـرد و مراحـل    یار مـ سـاز قـر   و عوامل تمدن یط تاریخیآن، تحت تأثیر شرا یبودن عناصر اصل

  .آورد یخود را به وجود م یمختلف تاریخ
بـاز، قابـل    یزبـان  يکند کـه دارا  یرا به عقالنیت توصیف م یروم ییونان ۀاو میراث اندیش .ج
میـراث   ،برابـر کنـد؛ امـا در    یرا تأمین م یاروپای یآگاه يو بعد سکوالراست  یگو و عقالنو گفت
 یمحور و افراطـ داگـو، خـ  و قابـل گفـت  قالنیت، مغلـق، غیر غرب را فاقد ع تمدن یمسیح يیهود
زیرا نـه کـل تمـدن و    ؛ استکرده خود افراط  يدر هر دو ادعا یحنف ،رسد یبه نظر م 37.داند می

مبـرا   يا آن را از هـر خرافـه   ۀتوان به عقالنیـت توصـیف کـرد و دامنـ     یرا م ییونان یروم ۀاندیش
ـ تمـدن را غیر  ایـن  یمسیح يیهود يها آموزه ۀدانست و نه هم قابـل فهـم   ، مغلـق و غیر یعقالن

  .کند یم یبودن آن معرف یعقالنعجیب آنکه خدامحور بودن زبان آن را باعث غیر. کرد یارزیاب
بسـیار   یعقالنـ  يهـا  ارائـه اندیشـه  بـراي  چون سقراط، افالطـون و ارسـطو    یحکیمان بزرگ

مملـو از مطالـب   ــ   یعملـ و  ياعـم از نظـر  ـ فلسـفه    ةدر حـوز  یتمدن یونان حتاما  کوشیدند؛
دانست، در حالی کـه   ییان را عقالنیتوان افکار سوفسطا یچگونه م. آمیز است و خرافه یعقالنغیر

 38.استوجود خرافات در یونان و روم نشانگر  بمنابع مربوط به تاریخ تمدن غر
ایـن  . سـت خدا یـا خـدایان ا   ةدربار یهای یونان و روم مملو از اندیشه يها تمدنافزون بر این 

وجـود   يسم و مناسـک عبـاد  و مرا الهۀتعدد در آن که  یعمومفرهنگ  ةحقیقت را چه در حوز
و  کنـد  یتعبیر م» یخیر اعل«افالطون که از خدا به مانند  یفیلسوفان يها و چه در اندیشه داشت

از خـدا  ... و» فعلیت محض«، »محرك اول«، »محرك بدون حرکت«از قبیل  یارسطو که با صفات
و تمدن یونان شـده  شدن فلسفه  یعقالنآیا این سبب غیر )39(.توان مشاهده کرد یکند، م ید میا

 .نیست يسکوالر يا مجموعه میراث تمدن یونان، مجموعه ،او ۀبر خالف گفت، بنابراین! است؟
داند که همزمـان   یم یطبیع ۀ، فلسفارا در قرون وسط یاروپای یروح حاکم بر آگاه یحنف .د

از پـس  . وجود تبدیل شده است ۀو سرانجام به فلسف به فلسفه روح یجدید اروپای یهبا آغاز آگا
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روح در آغـاز   ۀفلسـف . 2در مصـادر؛   یطبیعـ  ۀفلسـف . 1: عبارتند از یاروپای ینظر او مراحل آگاه
جـامع و مـانع    یحنفـ  يبنـد  این دسـته  40.یاروپای یوجود در پایان آگاه ۀفلسف. 3عصر جدید؛ 

تـرین   در مهـم . دهـد  یاین تقسیم را ارائه مـ  يمعلوم نیست که او بر اساس چه شواهد. باشد ینم
اند،  کردهاستفاده  ییو ارسطو یافالطون ۀکه از دو فلسف اقرون وسط یو عرفان یفلسف يها گرایش

در . ه باشـد بـود  یطبیع يا ، فلسفهاوجود ندارد که فلسفه قرون وسط یچنین استنتاج يها نشانه
 یکالمـ ، یو آکوئیناس یدر دو سنت اگوستینا فلسفه در قرون وسط يها یاز ویژگ ییککه  یحال

حـاکم بـر    یگرایـ  مخالف عقـل  یهای نحله. باشد یطبیع يا تواند فلسفه یو این نماست شدن آن 
، اما روح سنت اند وجود داشته یمثل جریان نومینالیسم ویلیام اوکام اقرون وسط ییسنت کلیسا
کل  يبرا یتواند ترجمان ینمنیز روح و فلسفه وجود  ۀتعبیر فلسف 41.یر ندادرا تغی ییقرون وسطا

 .در آغاز عصر جدید یا پایان آن باشد یاروپای یآگاه
امـا  ، سخن گفته استبسیار عصر اصالح و رنسانس  يها یو ویژگ ااز پایان قرون وسط یحنف

او فقـط بـه   . ارائـه نـداد   یهاین انحطاط، تبیین قابل تـوج  یو معرفت ی، سیاسیاز عوامل اجتماع
غـرب در   یکه تبیین انحطـاط تمـدن   یدر حال؛ جدید اشاره دارد يپیامدها و پیدایش رویکردها

 .دکرتر خواهد  دوران جدید دقیق يها یویژگ یتحلیل ما را از پیامدها و حتا، پایان قرون وسط
یحیت را بـه  کـه در آن یهودیـت و مسـ    را لیسـینگ  ۀدر اندیش يمراحل تطور بشر یحنف .ه

آن  یسـال  قرن هجده را مرحله بزرگ يروشنگر ۀگاه فلسف و آن یو نوجوان یکودک ۀترتیب مرحل
دانـد کـه در    یاز یهودیت به مسیحیت و در نهایت به اسالم م یمعادل تطور وح، کند یم یمعرف

ل یـ حما تیـ  یاین تنظیر و همسان 42.آزاد تأکید شده است ةمیراث معتزله بر استقالل عقل و اراد
زیرا مسـلمانان  ؛ ق آشکار استغراب وارونه استیبوده و از مصاد یاسالماندیشه بر  یغرب يا هینظر

گـاه   هسـتند، هـیچ  معتقـد  و از جمله معتزله و شیعه که بـه اسـتقالل عقـل و اراده آزاد انسـان     
. نـد کن یاست، قصد نمـ  يروشنگر ۀسفلبشر را از نوع آنچه که در ف ةاراد يو آزاد یاستقالل عقل

که در  یدر آثار خود استقالل عقل و اراده آزاد را به مفهوم یحنف. دارند یاین دو معنا تباین ذات
نخواهد داشت و هیچ چیـز  نیازي  یبشر دیگر به وح ییعن؛ کند یوجود داشت، معنا م يروشنگر

یـا بـه   و  یگـاه بـا وحـ    هیچ یچنین معنای. کنداش را محدود  هم بیرون از ذات انسان نباید اراده
 .خواهد بود یبلکه آغاز تنزل و انحطاط اهداف وح؛ دندار یتناسب یتعبیر او تطور وح

بعـد از افتـراق   گـرا   گرا و تجربه دو جریان عقل یتالق ۀمعتقد است قرن بیستم نقط یحنف .و
. است یاروپای یاین دو و پایان آگاه یسیر نزول ستمیب قرن ،و در واقعآنها در قرون گذشته بوده 

داند که  یو حیات م یزندگ يها مثل نقد هر دو جریان و ظهور فلسفه يشواهد این امر را امور او
 :قابل مناقشه است یاین سخن از جهات 43.بین ایدئالیسم و رئالیسم جمع کردآن را 
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 يتـوان بـه معنـا    یاند، نم تأکید داشته ینبر تفکر عقال يا که به گونهرا  یفیلسوفان ۀهم ،اوالً
معنـاي  بـه  ، گرا افول هر فیلسوف یا مکتب عقل ظهور وبنابراین، . گرا نامید سوف عقلفیل يواحد

گـرا بـه تناسـب     نقد یـک مکتـب عقـل   ، در نتیجه. ستین یگرای ظهور و افول مطلق جریان عقل
ایـن اسـت کـه     یاز اشـتباهات فـاحش حنفـ    ییک. خواهد داشت یخاص ي، معنایط تاریخیشرا

تکـرار  نیـز   یگرای تجربه ةو این خلط در حوزداند  می یگرای ن عقلگرا را یک جریا فیلسوفان عقل
و  یگرایــ و قبـل از آن، مــا بـا دو جریـان عقـل     بیسـت و نـوزده  بنـابراین، در قــرن  . شـده اسـت  

 يهـا  بلکـه جریـان   ؛مواجهه نیستیم تا سخن از نقطه اوج یـا سـقوط داشـته باشـیم     یگرای تجربه
 یفلسـف  يهـا  یاند که هر یـک خاسـتگاه و ویژگـ    اشتهوجود د یگرای و تجربه یگرای مختلف عقل

 .دارند یخاص
نقـد   نیـز بـا   و نئورئالیسـم  یتوسط پراگماتیسـم، پوزیتویسـم منطقـ    یگرای با نقد عقل ،ثانیاً

توان  یها، نم یو نوکانت یو دیالکتیک يصور یشناس گشتالت و جامعه یشناس در روان یگرای تجربه
در  یفلسـف  يهـا  زیرا تمام این جریان؛ ترا نتیجه گرف یگرای و تجربه یگرای عقل ۀکم شدن فاصل

از . دارنـد فـرود   فـراز و  يا خیزنـد و در هـر دوره   یبرمـ  یگرای و تجربه یگرای درون دو خاستگاه عقل
، یگرایـ  از تجربه یمختلف يها در آغاز قرن بیستم مکتب. را دیدتوان وحدت آنها  یبه زحمت مرو،  این

آمپریسـم و ماتریالیسـم در   . دارنـد  رئالیسم وجـود نئوو  ی، پدیدارشناسیزندگ يها ایدئالیسم، فلسفه
 یرفتـارگرای  یشناسـ  در روانبه ویژه  ،کند یقرن حفظ م این فلسفه همچنان نمایندگان خود را در

امیـل دورکـیم، حضـور خـود را نشـان       یگرایـ  تجربـه  یشناس فروید و جامعه يکاو واتسون، روان
که روح قـرن   یدو جریان ۀمعاصر غرب ضمن ادام ۀفلسف یاصل يها یانجر، یبه طور کل. دهد یم

، فلسـفه  یفلسفه زنـدگ نیز مانند را  يجدید يها ، فلسفه)و ایدئالیسم یگرای تجربه(هجده بودند 
. آورنـد  یبـه وجـود مـ    یهسـت  کیـ نـوین متافیز  يها ، فلسفه اگزیستانس و جریانیپدیدارشناس

 44.خواهیم بود یاروپای یآگاه یو چندگانگ همچنان شاهد تنوع، گسست، بنابراین

گرا و  ان عقلیدو جر یتالقبه ستم توانستند یکند که در قرن ب یاد می یلسوفانیاز ف یحنف .ز
. که به جمع بین ایدئالیسم و رئالیسم پرداخـت  برد ینام ماز نیچه براي مثال، . بپردازندگرا  تجربه

از اندیشه و احساس را پدید آورد کـه   یماهنگخویش نتوانست نظام ه يکه در حیات فکرچه ین
را در قـرن بیسـتم    یاروپـای  یتواند وحدت آگـاه  یچگونه م ،شوددر آن بین عقل و غریزه جمع 

نهیلیسـم و   يناکـام مانـد و تـالش کـرد تـا دارو      یزنـدگ  ينیچه در فهم معنا! کند؟ ینمایندگ
جو کند امـا همچنـان بـر    و رت جستبین هنر، علم و قد یخود را در تحیر و سرگردان یگرای پوچ
 45.خویش افزود یناکام

و  یگرایـ  دو رویکرد عقل یاو هم چنین نبود که نقطه تالق یزندگ ۀو فلسف يدیلتان یهمچن
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لیسـم مطلـق، علـم هرمنوتیـک را جـدا از      ئااید یبلکه او کوشید با نف ؛را فراهم کند یگرای تجربه
اسـتوار سـازد، هـر چنـد ایـن       هر نـوع مابعدالطبیعـ  و فارغ از ه یتجرب ی، بر واقعیاتیعلوم طبیع

 يبـرا  يزمینه بیشتر، يدیلتا ينگر ینسبیت و تاریخ )46(.است یو درون یتاریخ يا تجربه، تجربه
 .تکثر است و نه وحدت

و  يوجـود  يهـا  فلسـفه ماننـد  قرن بیسـتم   يها هوسرل و سایر فلسفه یپدیدارشناس ةدربار
انـد هـر یـک از عقـل و      ن وجود دارد که آیا آنهـا توانسـته  بنیادیپرسش ، این یزندگ يها فلسفه

را در جایگاه خودشان به رسمیت بشناسند، یا با گریـز   یو واقعیت خارج یتجربه، و نیز شهود درون
عـین   يمبتال شدند کـه ذهـن را بـه جـا     ي، به ایدئالیسم دیگریعلوم انسان ۀویسم در عرصیاز پوزیت

 باشد؟ یم قرن هفده و هجده مبتال یگرای و تجربه یگرای عقل يها بست نشاند و همچنان به بن یم
معاصـر اسـت، روش و    ۀوجـه ممیـز فلسـف    يهوسرل هر چند تا حدود زیـاد  یپدیدارشناس

، یهایدگر، سارتر، مرلوپـونت مانند  یاز فیلسوفان مهم فلسفه معاصر اروپای يبود که بسیاري آغاز
او به وحدت رساندن دو  یاو یا پیامد مکتب فلسف یلاما هدف اصآن را برگزیدند؛ گادامر و دریدا 

ـ     ؛نبود یگرای و تجربه یگرای رویکرد عقل را در  یاروپـای  یبـود کـه آگـاه    یبلکـه مقابلـه بـا بحران
هوسـرل خواسـت فلسـفه را بـه     . و شکاکیت یگرای یها، نسب از دست رفتن مطلق ییعن؛ برگرفت

او، تحصـیل   یزیرا موضوع توصیف پدیدارشـناخت ؛ نبود یاما این علم، علم تجرب؛ کندتبدیل علم 
فاعل شناسا است که به تعبیر هوسرل به طور مطلـق در   ۀشده در تجرب ذوات یا صور معقوله عرضه

بلکـه بـداهت    ؛نیسـت  یاین بداهت شـهود، بـداهت حسـ   . شوند یواسطه یافت م یشهود مستقیم و ب
اعل شناسـا دنبـال   فو ذهن  یرا در آگاه او از این نظر که حقیقت. است يخود به طور خودبه یآگاه

را باید از امور واقع  یشده ذهن تجربه يگفت اشیا یبرخالف کانت که م ؛یک ایدئالیست است ،کند یم
گذشته، فاعل شناسا را هم در  يها ئالیستدیاله باالتر از دیگر حاستنتاج کرد، هوسرل یک مر یتجرب

؛ اسـت  يقصـد هـاي   عاو، موضـو  ۀضوع فلسـف مو. حقیقت مقام کاشف حقیقت گذاشت و هم خود
 یبه درون تجربه مـا بسـتگ   ها تمامیت این موضوع ،است؛ از نظر او یکه متعلق آگاه يها موضوع

هوسـرل،   ۀتمام بودن فلسـف نانظر از  صرف 47.ما یخارج از آگاه ينه با رجوع به جهان ماد ؛دارد
تواند شکاف عمیـق دو   یم يا فلسفه کنیم که آیا چنین یگذشته را تکرار م يبنیاددوباره پرسش 

 را در قرن بیستم کاهش دهد؟ یگرای و تجربه یگرای رویکرد عقل

  يياروپا يساختار آگاه ةباردر يدگاه حنفيد نقد. ٥
 دانـد و  یم» از گذشته یگسست معرفت« را یاروپای یساختار آگاه يها یویژگاز  یکی یحنف .الف

به همان میزان پیشـرفت در آینـده    افتاد ،اتفاقتر گسست از گذشته بیش همعتقد است که هر چ
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غـرب را مـدیون ایـن     يتوجـه دنیـا  کـانون  و قرار گرفتن انسان در  یاو پیشرفت علم. د آمدیپد
پیشـرفت   دن بـه یرسبه منظور از گسست را  یچنین مدلنیز اسالم  يدنیا يبرا ،گسست دانسته

 يدر فضـا ، و بـه تعبیـر او   میهسـت اه ر ۀمعتقد اسـت کـه مـا هنـوز در نیمـ     ؛ اما شمارد یالزم م
بـر   یمبنـ  يتمسـک جسـتن بـه رویکـرد ارگـون و جـابر       48.بریم یبه سر م يتقلید يها معرفت

 ۀپنهـان کـردن خـود در سـای     49ما، یوظیفه تمدنمنزلۀ ضرورت گسست بین گذشته و حال به 
 يها نظریه از یدارد عریان شدن واقعیت و عالَم خارج یبا صراحت اعالم م؛ زیرا وي دیگران است

بلکـه مـا    ؛که در اروپا اتفاق افتاد، هنوز در جوامع معاصر ما به وجود نیامده اسـت  گونه سابق، آن
جهـت  در  یآیـا چنـین اسـتنتاج   . ایـم  میراث به تفسیر عالم نشسته يها همچنان در پرتو نظریه

 !روپا؟خویش است یا در جهت تعمیم آن به فراتر از ا یمحدود ساختن غرب به حدود طبیع
مختلـف  هـاي   مکتـب تواننـد   ینمـ  یاروپـای یرغهر چند اظهار داشته است که جوامـع   یحنف

اما  ؛آنها نسبت به واقع خودشان است، اقتباس کنند يها از تحوالت نظریه يرا که تعبیر یاروپای
هـاي   مکتـب «: گویـد  یاو مـ . را از اثر انداخته اسـت مزبور خود خاصیت جمله  ينظر بعدبا اظهار

هستند تا در مقابله  یاروپایجوامع غیر يبرا يفکر يها و الگوها ، نمونهیاروپای یدر آگاهف مختل
تفسـیر مجـدد واقـع، ممکـن اسـت بـه آنهـا         يگذشـته و در تـالش بـرا    يهـا  با افکار و اندیشه

  50.»گردندبر
غرب با گسست  يدنیا. خود به خطا رفته است یدو ارزیاب در هر یواقعیت آن است که حنف

؛ نوین خود رسید يها در سایه تالش یعلم يها از گذشته خویش، به پیشرفت یو اخالق یمعرفت
 يکـه چنـین پیامـدها    یگسست. شد مبتال یفراوان یو اجتماع ی، اخالقیمعرفت يها اما به بحران

افـزون بـر   . خود را بر گذشته اثبات کنـد برتري تواند  یرا به همراه داشته باشد، نم یتلخ یانسان
وجـود داشـته و ایمـان بـه      یاروپـای  یاز آگـاه  یدر بخشـ  گشت به گذشته یـا ادامـه آن  بازاین، 
 .از بین نرفته است یبه کلیهودیت در دوران جدید  مسیحیت و يها آموزه

خـویش و عریـان شـدن واقـع از پوشـش       ۀغرب از گذشـت  يدنیا یبه گسست معرفت یحنف
در پـس وضـعیت   پاسـخ آن  پـردازد کـه    یو علت آن نم یاما به چرای ،کند یسابق اشاره م ينظر

 اعلم و دین با قدرت در قرون وسـط  ۀاسفناك کلیسا، وضعیت علم، نسبت علم و دین و نیز رابط
بیـان کـرده    یغیـر از آنچـه حنفـ    يا بینانه این گسست، به نتیجـه  با تحلیل واقع. شود یمار کآش

 يهـا  یان اهل سـنت، زمینـه  در م؛ به ویژه یتفکر اسالم ةاز حوز یدر بخش. است، خواهیم رسید
بـه ویـژه   ، یدین ۀله قابل تعمیم به کل اندیشئاما این مس؛ وجود داشته است یرکود اندیشه دین
بـه   یبلکـه مشـکل اساسـ   ؛ اصـیل کتـاب و سـنت نخواهـد بـود      يها و آموزه مکتب اهل بیت

 .گردد یمزگذشته و نسبت آن با علم و دین با يها حکومت
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گـر  ید یکین یو ا 51کرد یمعرف یمتداد عقالنیت اسالمرا ا یپایعقالنیت جدید ارو یحنف .ب
بـا همـه تفاسـیر مختلـف آن،      یعقالنیت اروپای .ستشه اویوارونه در اند یشناس غرب يها از نمونه
بـا عقالنیـت    یو سکوالر است و این مفاهیم هیچ نسبت ی، سودطلب، اومانیستي، ابزاريماد یعقالنیت

است که کتـاب تکـوین و    ی، مصباح و چراغیو میراث اسالم یدین يها هعقل در آموز. دنندار یاسالم
تجربـه طبیعـت، فهـم     ۀدر سه عرصبنابراین، . شناساند یو صاحب کتاب را به انسان م یتشریع اله

 52.موجه و پویا دارد يحضور، نصوص شریعت یجهان خلقت و کشف مقاصد و معان
 یاریخ چهارده قرن گذشته خـود بـا چالشـ   در قرائت مکتب اهل بیت، در ت یعقالنیت اسالم

همـواره بـا چـالش، سـتیز و     ، از درون یکه عقالنیت اروپـای  یدر حال ؛قابل پاسخ مواجه نبودغیر
عقالنیـت   يبـا پیامـدها   یعقالنیـت اسـالم   يدیگر، پیامدها ياز سو. استبوده مواجه ثباتی  بی
تـرین آثـار    ن و توکـل از مهـم  آرامـش، امیـد، اطمینـان، یقـین، ایمـا     . دارد يتفاوت جوهر یغرب

 .ستا فاقد آنها یکه عقالنیت غرب یدر حال ؛است یعقالنیت اسالم
منزلـۀ  بـه   یگرایـ  نسـبیت  نیبدیگر،  یو مواضع یاروپای یدر بحث از ساختار آگاه یحنف .ج
در  53خلـط کـرده اسـت؛    یو استنتاج نسبیت به دلیل وجود کثرت مکاتب فلسف یفلسف یمکتب
 یاروپـای  یدر آگاه یو تجرب یعقل يکثرت رویکردها ةمشاهد. ک چیز نیستندکه این دو ی یحال

گر این کثرت است، ایـن نتیجـه را بـه بـار      که بیرون از آن، نظاره یشناس یک معرفت ينباید برا
و حقیقـت متغیـر بـوده اسـت و      یبلکـه همـه نسـب    ؛نداریم یآورد که هیچ مکتب مطلق و دائم

حضور ، آن ۀیک مکتب یا الزممنزلۀ به  یگرای ینسب ،يآر. داختالف در حقیقت، عین حقیقت ش
مثـل   یمکتبـ . متکثـر اسـت  هـاي   اما این غیر از استنتاج آن از مکتب؛ در غرب دارد يچشمگیر

حقیقـت و اطـالق کنـد و سـایر      يتواننـد ادعـا   یمـ  يمکتب دکارت یا کانت یا هر مکتب دیگـر 
صدق و کذب و حقیقـت و دروغ را   ،یف نظر حنفاز آنها برخال يبسیار رایز ؛ندک ینفرا  ها بتمک

 .داردنیاز  ینقد و بررسبه اند که  ارائه داده یمختلف يهر چند معیارها ؛شناسند یبه رسمیت م
هـاي   استشـهاد او بـه مکاتـب    زیـ و ن یاروپـای  یبودن آگاه یبر تاریخ یمبن یدیدگاه حنف .د

، یو فلسـف  یاز جهت معرفتـ  یول ؛تصحیح اس یاز نظر تمدن 54متکثر و متناظر به هم در غرب،
 يسخن گفته است که گویا غربیان عنصر جدیـد  يا او در این باره به گونه. تر است به شعر شبیه

که بر اقـران خـود   اي  گونهبه  ؛اند داده یانسان یو به آن معنای، به نام تاریخ و زمان را کشف کرده
از قـرن هفـده تـا بیسـت را      یاروپـای  یگـاه مرحله از تطـور آ  راو چها. یافتند يدر این باره برتر

غرب  یمختلف فلسف هاي حقیقت آن است که مکاتب. بودن آن دانسته است یبر تاریخ يشاهد
به  یناظر به حقیقت خاصها این تغییر. اند هم بودهبرابر در  یالعمل عکسو یا در تناظر با یکدیگر 

در ، بـه ویـژه   است که تمـدن غـرب   یایه بست ها و بن بحراننشان دهندة بلکه ؛ نام تاریخ نیست
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کننـد،   یم یکه زندگ یهای ها و انسان جدا از اندیشه، تاریخ و زمان. مبتال استمعاصر به آن  ةدور
ها هسـتند کـه تـاریخ و اقتضـائات آن را      ها و انسان بلکه همواره اندیشه؛ دنندار یاقتضائات خاص

ها، همواره بـا ریـزش و   آن يها بست و بن یغرباي ه ثباتی مکتب بیبا توجه به رو،  از این. سازند یم
له را بـه تـاریخ   ئکـه مسـ  بـیش از آن  ،بنابراین. تغییر مواجه هستیم یآن یعن یرویش و عنصر ذات

 ینیسـت کـه آگـاه    يالبته تردیـد . نسبت داد یباید به اندیشه و هویت انسان غرب ،نسبت دهیم
 در تحکـیم، (مسـلمان، نـاظر بـه گذشـته      متفکـران  يهـا  و اندیشه یمیراث اسالمانند م یاروپای

  .نخواهد بودمتمایز  يبوده است و از این جهت امر) تخریب یا استمرار آن
در دو بعد انسان و تاریخ از دیگر اقران خود برتر اسـت؟ پاسـخ مثبـت بـه      یاروپای یآیا آگاه
حـال  . اسـت ها  بر دیگر تمدن یاروپای یدر ترجیح آگاه یارزش يداور ینوع یمقتضاین پرسش 

کـه   ی، از جهـت تحـوالت سـریع   یاروپـای  یاین باشد که تمدن غرب و آگـاه  یاگر مقصود حنف
کننـده   ط زمان خویش است، این مدعا ثابـت یو ناظر به شرا یشده است بسیار تاریخ آن دامنگیر

 .تعبیر کرده است یگونه که حنفبه آن،  يباشد نه برتر یم یاروپای یآگاه» تر بودن یتاریخ«
 یملتـ  يها شهیاند حال اگر. از نسبیت آن است يتعبیر دیگر یاروپای یتر بودن آگاه یختاری

 یبودن چه مزیت یتاریخ، باشدنیز  یانسانو  ،یمکانو فرا یزمانفرا ،داشتهن یو مکان یزمانت یماه
ـ   ياهمیت مفهوم تاریخ و زمان براافزون بر این ! بر آن خواهد داشت؟ ، بـه کـدامین   یانسـان غرب

را که به زمـان بعـد    يا ها خواهد کرد و یا چنین فلسفه تر و برتر از دیگر انسان یاو را انساندلیل 
 !د؟کرخواهد  یانسان يداد، برتر از سایر رویکردها یانسان

 يبـدون مقایسـه دسـتاوردها    یو حتـ  ياین موارد بدون هیچ پشـتوانه نظـر   ۀدر هم یحنف
کـه   یدر حال؛ پردازد یتر بودن آن م یتر و انسان  ییختارجنبۀ از  یاروپای یآگاه ي، به برتریتمدن
 .باشد یتر است، مملو از مغالطه م شبیه یاز این مفاهیم که به اشتراك لفظ يگیر بهره

وجـه صـاعد    یعنـ ی ؛داند یم يسه بعد يساختار را درونو تاریخ آن  یاروپای یآگاه یحنف .ه
بود در جهت کم کردن فاصـله آن   یکه تالشن ینابیب یو وجه) یتجرب(، وجه نازل )یایدئالیست(

انتظـام داد؟ آیـا چنـین     يچندبعد يساختار را درون یاروپای یتوان آگاه یم یآیا به راست )55(.دو
 یانتظـام خـارج   يگویا یول؛ است یو ذهن یدارد؟ مفهوم ساختار انتزاع یوجود حقیق يساختار

امـا تفـرق و   ، متعدد داشته باشد يجزاتواند ا ییک ساختار م. است یبه تبع اهداف خاص یو عین
، یگرایـ  مثال، شـک براي . بینجامدتواند به ساختار  یآنها نم یتشتّت اجزا و نیز ستیز و ناهماهنگ

بخش آور و معنـا  یقـین  يها و فلسفه) یگرای واقع(تواند در کنار رئالیسم  ینهیلیسم و سوفیسم نم
، یک مجموعـه ناهماهنـگ   يتوان به اعتبار یالبته م. را سامان دهد یساختار منتظم، مع شدهج

آنچـه از سـاختار سـه    . اما در این صورت سـاختارمند نیسـت  ؛ در نظر گرفت يواحد ۀرا مجموع
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محـض   یو انتزاعـ  ياعتبـار  یتنها مفهوم، بیان داشته است یاروپای یآگاه يبرا یکه حنف يبعد
توحید و شرك، ایمان و کفر  ،یاندیشه اسالم ةآنکه در حوزانند م ؛ندارد یاست که سامان خارج

 ۀآنچـه محـور وحـدت همـ    ! در نظر بگیـریم  يبعدفاهیم متعارض را ساختار واحد چندو دیگر م
، امـا ایـن جغرافیـا و تـاریخ    باشـد؛   مـی است، جغرافیا و تاریخ غرب  یغرب يها و اندیشه ها مکتب

هـا و   از تمثیـل  یرخـ ب. را پدیـد آورد  يبعـد بـا سـاختار چند   يا ندارد تا مجموعه یاضالع متوازن
قابـل مناقشـه    یاما از نظر معرفت؛ خوب است یو احساس يدر حد تعابیر شعر یحنف يتنظیرها

فلسـفه روح، فلسـفه طبیعـت و     ۀرا در سه شاخ یاروپای یاو سرانجام آگاهبراي نمونه، . باشد یم
 ییعنـ  یروپایا یآگاهۀ و آنها را به ترتیب همانند سه شاخه از سرچشمکرد فلسفه وجود تقسیم 

تالش . به واقعیت نزدیک نیست يکه چنین همانند یدر حال؛ داند یافالطون، ارسطو و سقراط م
از  یاروپـای  یان که در تمـام مراحـل آگـاه   یدر تاریخمند نشان دادن این ساختار به این ب یحنف

 .نیستآن هماهنگ  یها تا پایان آن، وجود داشته است، با سیر تاریخ سرچشمه
 یایـن آگـاه   ییعنـ ؛ دانـد  یحـاکم مـ   یاروپـای  یرا بر کل تاریخ آگاهمزبور ساختار  یحنف .و

و خـط  ) یرویکرد تجرب(، خط نازل )یتفکر عقالن(خط صاعد . استمحصور همواره بین سه وجه 
جامع و مانع، دین را تجسـم  غیر یاو در تقسیم. استمزبور مستقیم که خواهان جمع دو رویکرد 

اصـل ایـن تقسـیم     56.داند میط نازل و فلسفه را تجسم خط مستقم اعد، علم را تجسم خصخط 
گاه از انسان، اخالق و  مسیحیت، هیچ، حتی دین. صحیح نیست یاروپای ۀبا توجه به تاریخ اندیش

ـ    افزون بـر ایـن،   . بیگانه نیست یجهان این یزندگ را خـط صـاعد    یایشـان فلسـفه و تفکـر عقالن
  .خط مستقیم یاد کرده استمنزلۀ ینجا از فلسفه به در امتناقض  ياما در تعبیر؛ داند یم

را کـه   يآیا سـاختار و آن اینکه وجود دارد  یاساسپرسشی  یاروپای یدرباره ساختار آگاه .ز
را نشان دهد؟ آیا عناصر  یاروپای یواقعیت آگاهۀ تواند هم یآن ترسیم کرده است، م يبرا یحنف

ود بخـش  ه، خـ داشـت  وجـود  یاروپـای  یحل آگاهتوان یافت که در تمام مرا یرا نم يخاص دیگر
ـ      یمهم را کـه از   یاز ساختار آن باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تغییـر و تحـول مسـتمر اندیشـه غرب

 یاروپـای  یدیگـر در ذات آگـاه   یتوان کاشف از حقیقت یاند، نم مدرنیته دانسته یذاتهاي  ویژگی
و  اا و مرحله تکوین تـا قـرون وسـط   ه از سرچشمه هاییآن، چنین تغییر ۀکرد که به واسط یتلق

 عصر مدرن و پسامدرن، به وقوع پیوسته است؟
رویکـرد  «و » یگرایـ  حـس «، »یگرایـ  عقـل «عنوان با  یکه حنف يا گانه با تأمل در جوانب سه

شـود کـه    یمطرح کـرده اسـت، معلـوم مـ     یاروپای یساختار آگاهمنزلۀ به » مستقیم بین آن دو
 ی، دنیـاگرای یجهان اینهاي  ویژگیذات آنها تعبیه شده است و این از ، تزلزل و زوال در يناپایدار

کـه   يفراتر از صورت ظـاهر . و خداگرایانه است یجهان ، آنیو فقدان هر نوع رویکرد عمیق قدس
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رفت کـه ایـن    يبه دنبال حقیقت دیگرباید ترسیم کرده است،  یاروپای یاز ساختار آگاه یحنف
و بـه   ،غرب وجود داشـته  یو فرهنگ یذات در موجودیت تاریخاین . صورت بازتاب آن ذات است

 .است» يانگار نیست«یا » نهیلیسم«همان محققان از  یتعبیر برخ

 و تمدن غرب يرابطه تمدن اسالم ةباردر يدگاه حنفيدنقد . ٦

به صـورت  نمودار دو در را  کیهر  يفراز و فرودهاغرب و و اسالم دو تمدن  یسیر تاریخ یحنف
فراز و فـرود  دة دهن نشانزیر نمودار . دهد یگاه نقاط تداخل آنها را نشان م آنکرده، م یستر امجز

 :از نظر اوست یتمدن اسالم
نخسـت   ۀمرحلـ ؛ هر مرحله را هفت قرن در نظر گرفتطول را در سه مرحله و  یاو تمدن اسالم

گـاه   آن، يوم هجـر در قـرن اول و د  یو پیدایش علوم اسالم یاز ظهور اسالم و آغاز تمدن اسالم
ایـن  . باشد یم يهجرچهارم و پنجم  يها در قرن یعصر ترجمه تا مرحله کمال رشد علوم اسالم

در پایـان قـرن پـنجم، بـه نهایـت خـود نزدیـک         یتوسط غزال یمرحله با خاتمه دادن علوم عقل
 خلـدون در  رشد متوقـف شـد و ابـن    تالش ابنبه رغم دو قرن ششم و هفتم، رشد علوم . شود یم

دوم کـه از   ۀدر مرحلـ . پرداخـت  یو زوال تمدن اسالم یشکوفای ينگار پایان این مرحله به تاریخ
از استعمار به پایـان   یآغاز و تا قرن چهاردهم به طول انجامید و با عصر رهای يقرن هشتم هجر
تلخیص و موسوعه نوشـتن   ،خود را به شرح يو جایابد  کاهش میها  يها و نوآور رسید، خالقیت

بنـابراین،  . رنـد یگ یمـ شـرح، عاریـه    يرا بـرا  يدیگر مواد جدید یاز علوم از بعض یبرخ. دهد یم
طـور   همـان ؛ پرداختند یبه شرح علوم نقل یتصوف به شرح فقه، کالم به شرح فلسفه و علوم عقل

اما مرحله سـوم کـه از قـرن    ؛ با تصوف پیوند برقرار کرد ،یغزالهمکاري بعد از  يد اشعریکه عقا
نخسـت آن اسـت و ایـن     ةخالقیت و ابداع بعد از دور ةشود، دومین دور یشروع م يده هجرپانز

بـه  رو،  از ایـن . ما در پایان مرحله دوم و آغاز مرحله سوم هسـتیم . است یهمان فجر نهضت عرب
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سوم  ۀدوم و بیان شرایط نهضت در مرحل ۀمرحل ينگار نیاز داریم تا به تاریخ يخلدون جدید ابن
البتـه  . خلـدون را بـر عهـده دارد    ه نقش ابنکتابهایش معتقد است کدر برخی از  یحنفبپردازد؛ 

 ؛هـر دوره وجـود داشـته اسـت     یاز عناصر خالقیت در مراحل پایـان  یقبول دارد که برخ یحنف
قـرن  (دوم  ۀدر وسـط مرحلـ   يیا صـدرالمتألهین شـیراز   رشد در قرن ششم در اندلس ابنمانند 
 یگانه را غالب بر روح تمدن و سـیر تـاریخ   آن مراحل سه ،دانسته یجزئلکن این موارد را  ؛)دهم

 57.کند یم یآن ارزیاب

  یو اما نمودار مراحل تاریخ

 تمدن غرب

سوم قـرون جدیـد اسـت کـه      ۀو مرحل يا کلیسا، مرحله دوم عصر مدرسه ياول عصر آبا ۀمرحل
دلیـل  کـه بـه    ین اسـالم تمدن اروپا را بـرخالف تمـد   یحنف. ود نرسیده استخهنوز به نهایت 

سوم خویش مطمئن است، فاقد اطمینـان نسـبت بـه دوره     ةدور به ، نسبتیحیات ةداشتن انگیز
کـاهش یافتـه    یاروپـای  یآن در آگـاه  یحیـات  ةزیرا انگیز؛ داند یم) 29تا  22از قرن (چهارمش 

آن  يبـرا یـز  ن یچهـارم  ۀوجود دارد که آیا مرحلـ پرسش این ، این تمدنبرابر در بنابراین، . است
 58سپارد؟ یدیگر م يها خود را به تمدن يوجود دارد یا اینکه کندوکاوها

 یتـاریخ  ۀها را در سه مرحلـ تمدن اسالم و غرب، نقاط تداخل آندو  یاو بعد از ترسیم منحن
  :دارد یان میر بیز به شرح

بـه سـر    قرن هفـتم  یعنیکلیسا  يآبا عصر پایان در) اروپا(» يدیگر«تداخل،  ۀطدر اولین نق
در . پنـدار بنشـاند   يجـا  هرا بردارد و یقین را ب يدیاسالم ظهور کرد تا اختالفات عقا برد که یم

خود را به برکـت تحـول    يحرکت صعود يمیالد ةدر قرن چهارد» يدیگر« ،یتالق ۀنقطدومین 
 یکه از عربـ  یاز آثار تمدن اسالم يو کشف عقل و طبیعت و تأثیرپذیر یبه ارسطوی یاز افالطون

قرن هفتم تا چهاردهم مسیر نزول  از یاما تمدن اسالم ؛به التین ترجمه شده بود، از نو آغاز کرد
بعد از گذراندن مراحل آغـاز،  » يدیگر«است که  يا سوم، مرحله یتالق. دکر یو هبوط خود را ط
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 یکـه تمـدن اسـالم    یدر حـال  ؛یده اسـت یاوج و پایان خود در قرون جدید، به بحران و افول گرا
بـر  ایـن دو تمـدن    یاز تالقـ  یکه حنفـ  يا نتیجه. خود را آغاز کرده است يجدید صعود ۀمرحل

آن  ةدر قاعـد » يدیگر«در اوج قلّه است، » من«گیرد این است که هرگاه  یممزبور نمودار  اساس
هر کدام  ،در هر صورت. در قاعده قرار دارد» من«در اوج باشد، » يدیگر«برد و هرگاه  یبه سر م

. کنـد  یو علوم و معارف را از رأس دریافت ماست شاگرد  يدر رأس قله باشد او استاد و دیگرکه 
و در گیـرد   ترین قسمت قرار مـی  پاییندوم در  ۀدر مرحل یولاست، در اوج » من«اول  ۀدر مرحل

تصویر هر یک از  یحنف. شود یر میسراز است که ترجمه از غرب به شرق )20و 19قرن ( این مرحله
 يا تصویر چهـره ، »من«نزد » يدیگر«تصویر . داند یدیگر متفاوت مکیرا نسبت به » يدیگر«و  »من«

کریـه و   يا تصویر چهـره » يدیگر«نزد » من«که تصویر  یدر حال؛ شریف، اندیشمند و روشنفکر است
 59.در مرحله اول خود باشد که در اوج قرار دارد» من«هر چند ؛ استمانده  عقب

بایـد بیـانگر   ، تمدن اسالم و غـرب ترسـیم کـرده اسـت    فراز و فرود دو  يبرا یکه حنف ينمودار

که چنین به  یدر حال؛ باشد یفلسفه، علوم، عرفان، هنر و نظام اجتماع ییعن یعناصر مهم تمدن
، به ویژه یاز علوم اسالم یو گاه برخ یمورد توجه او اندیشه فلسف یرسد که شاخص اصل ینظر م

از سـه   یاوج علـوم اسـالم   ۀرا نقط يو پنجم هجر قرن چهارمي مثال، برا. در عصر ترجمه است
ـ  ۀاما پایان قرن پنجم را به سبب حملـ ؛ داند یکثرت، عقالنیت و علمیت مجنبۀ  بـه علـوم    یغزال

او . کنـد  یمـ  یو آغاز توقف آن در دو قرن ششم و هفـتم معرفـ   ی، پایان رشد تمدن اسالمیعقل
، رکـود و اشـتغال بـه شـرح و     ین چهـاردهم، مرحلـه ایسـتای   دوم را از این تاریخ تـا قـر   ۀمرحل

که او به کار برده است، وجود  يدر این ترسیم و تعابیر یمناقشات فراوان. نامد یم ینویس هموسوع
 :دارد

صورت گرفتـه   یو معرفت یتاریخ ياساس چه مبناپرسش این است که اوالً این تصمیم بر . الف
فراز و فرود  يها هفت قرن تعیین شده است؟ ثالثاً شاخص ینتمد ةاست؟ ثانیاً چرا طول هر دور

، چـه  یتمدن اسـالم  یجغرافیایجنبۀ و نیز  یو علم یتمدن يها حوزهجنبۀ در دو  یتمدن اسالم
  دارد؟ یدر نمودار حنف یجایگاه
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 يا پیچیده وفراوان  يها یبررس، به طرح استمکه در این باره  یدیگر مسائلها و  این پرسش
قبـل از   توان گفـت  یبه اجمال م. آن باشد يگو تواند پاسخ ینم یحنف ةساد یکه منحند نیاز دار

 یحاصل تالش علم یزیرا تمدن اسالم ؛قائل شدتفاوت  یهر چیز باید بین اسالم و تمدن اسالم
شریعت و فقه اسالم، و محصـول   عالمان و فیلسوفان، آداب و سنن و احکام برخاسته از یو فلسف

ظهور و افـول   یاست که در طول تاریخ جوامع اسالم یهای يورتو امپرا هم حاکمانعامل بسیار م
پدیـد   یاسـالم  يهـا  را در قلمـرو وسـیع سـرزمین    یمجموعه این عوامل، تمدن اسالم. اند داشته
ساز بـه ماهیـت    عوامل تمدنمیزان نزدیکی بودن این تمدن به  یمیزان اسالمرو،  از این. اند آورده

  .رددا یاسالم بستگ
اوج و افـول را   ۀدر واقع تنها دو مرحلو بیان داشته  یتمدن اسالم يبرا یرا که حنف یمراحل

را  یمراحل تمدن اسالم. نیستهماهنگ  یدهد، با تاریخ تمدن اسالم یتا قرن چهاردهم نشان م
 :بیان کردن یچنتوان به اجمال  یم

 یتمدن اسـالم  ۀترین مرحل ، مهميدر نیمه نخست قرن اول هجر یتمدن اسالم يریز یپ. 1
، نیازمند آن اسـت کـه بـه صـورت     یها و حساسیت این مرحله تاریخ یبا توجه به ویژگکه است 

و بـا تشـکیل   شـده  این مرحله با دعـوت پیـامبر در مکـه شـروع     . مستقل مورد توجه قرار گیرد
 در مدینه استقرار یافته است؛ يحکومت نبو

پیـامبر بـه    يهـا  که آغاز آن بـا نامـه   یمدن اسالمت یمرحله پیدایش، گسترش و شکوفای. 2
 يراشدین بود و دامنـه آن در زمـان خلفـا    يو سپس عصر خلفا بزرگ آن روزگار يها يورتامپرا
بـارز ایـن    يهـا  یویژگ. یابد یفریقا و اروپا امتداد ماآسیا،  ةدر سه قار یو اواسط عهد عباس يامو

علـوم   يگیـر  رك بـین اقـوام مختلـف، شـکل    د حس مشتوجدید، وج یدوره، ایجاد نظم اجتماع
تمـدن  . باشد ییونان، هند و ایران م يها از تمدن یو فلسف ی، فتوحات و ترجمه آثار علمیاسالم
بیـت و   از فـیض بیکـران اهـل    یرغم محرومیت حکومت و نظام اجتماعبه در این مرحله  یاسالم

اندیشـه   ياز اصول جـوهر  یبرخداشتن دلیل اما به داشت،  در پی یفراوان يها که آسیب هائم
ایـن نهضـت   . ها قرار گیرد توانست در مسیر کسب دانش و اخذ عناصر مفید سایر تمدن یاسالم

بغداد  یعنیه خود یانون اولکاز  یاز جهت کم) يچهارم هجر ةاواخر سد(در عصر آل بویه  یعلم
بویـه را رنسـانس    لعصـر آ نیـز   یفـ یکاز جهت نده شد، کجدا گشته و به سراسر جهان اسالم پرا

 60.نامند یم یو فرهنگ یجدید علم
و  یصـلیب  يهـا  پیـدایش جنـگ  ، به رغم از قرن چهارم تا اوایل قرن هفتم، به ویژه این دوره

در علوم مختلـف و   یاست که در آن بهترین آثار علم یاوج تمدن اسالم ۀ، نقطیداخل يها جنگ
امـا در اواخـر قـرن    ؛ ظهور یافتند یفاراب و اسین جهان اسالم از قبیل ابن یعلم يها برترین چهره
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نبـود  و  یداخلـ  يو سـتیزها  یصلیب يها رکود به دلیل جنگ يها ششم و اوائل قرن هفتم نشانه
 61.امنیت الزم نمایان شد

ها، از بین رفتن  وجود جنگدلیل که در آن به  ،مرحله توقف و رکود از قرن هفتم تا دهم. 3
و حکومـت   یاسالم، اختالف خالفـت عباسـ   يدر دنیا یف مذهبجهان اسالم، اختال یمراکز علم

 یرو به ویرانـ  یتمدن اسالم يو حمله مغوالن، بقایا یفاطمیان، شقاق غرب و شرق تمدن اسالم
نخست قرن هفتم تا پایان قـرن نهـم مرحلـه اوج     ۀاز نیمویژه به ، البته در همین مرحله 62.نهاد

 ی، تصـوف در حرکـت اعتـدال   یحنفـ نظـر  و از جمله ها  نظریه یبرخالف برخ. است يعرفان نظر
را در تمـدن  » عصر معرفـت «بلکه در این مرحله ، نبوده است یافول تمدن اسالمخود نه تنها سبب 

، موالنـا  يالدین راز ، نجمیابن عرب الدین یمحمانند اسالم  یبزرگ و نامعارفان . به وجود آورد یاسالم
و سایر بزرگان اهل معرفت در این مرحله ظاهر  یآمل  حیدر سید، ی، عبدالرزاق کاشانیالدین روم جالل
 .در این باره مواجه نیستیم یما با افول مطلق تمدن اسالم، بنابراین 63.شدند
در ایـن دوره  کـه   ياز قـرن دهـم تـا سـیزدهم هجـر      یدوران تجدید حیات تمدن اسالم. 4

و به وجود آمـد  ) هند یمغول دولت( یو گورکان ي، صفویعثمان ییعن یهمزمان سه دولت اسالم
خـود،   ۀتوانسـت در قلمـرو تحـت سـلط     یدولت عثمان. شدند یتمدن اسالم يآغازگر تجدید بنا

مختلـف هنـر، فلسـفه،     يهـا  در عرصـه نیـز   يو دولت صـفو کند را آغاز  يجدید یحرکت تمدن
 64.پدید آورد را ینوین یتحول تمدن... و ی، نجوم و پزشکیتصوف، ریاض

و  ي، صـفو یکه با تضـعیف دولـت عثمـان    يط در قرن سیزده و چهارده هجردوران انحطا. 5
اسـالم   يآن را باید در تهاجم جدید غرب بـه دنیـا   یاز عوامل اصل یهند همراه بود و یک یمغول

آن بر جهان اسالم، نخبگان مسلمان را به ارائـه   يدر این مرحله، پیشرفت غرب و استیال. دانست
  65.سوق داد یغرب يها نسخه
ـ   که به ویژه تجدید حیات اسالم،  ای یاسالم يدوره بیدار. 6 در  ینظیـر اسـالم   یبـا انقـالب ب
. در جهـان اسـالم بـه راه افتـاد     یاسـالم  يهـا  دیـن و ارزش  ياحیـا  يفراگیر برا یجنبش ،ایران
دانسـت کـه    ییـا حکومـت اسـالم    یتوان اندیشه اسالم سیاسـ  یاین دوره را م یترین ویژگ مهم

گسترش اسـالم  . نشان داد یایران اسالم، به ویژه خود را در جهان تسنن و تشیعبارز  يها نمونه
این دوره  يها یاز دیگر ویژگ یاسالم يها فرهنگ و ارزش يفریقا و تجدید بناامریکا، اروپا و ادر 

 يهـا  در همه عرصه اسالمیت، جمهوریت و پیشرفت را ،است و اینک نظام اسالم در ایران یتمدن
 66.، عمالً در معرض دید جهانیان گذاشته استیحیات اجتماع

، مرحلـه پایـان   دانـد  یکه او آغاز آن را از قرن هشتم م ی، مرحله دومیبرخالف نظر حنف .ب
قرن هفتم تا دهـم قـرن رکـود و توقـف تمـدن      . نیست ینویس ها و تنها شرح و موسوعه خالقیت
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آن در انحطـاط   یمه وجـوه تمـدن  اما ه؛ است یداخل يها جنگو  یبه دلیل استعمار خارج یاسالم
دوره تجدیـد   یبـر ایـن، حنفـ   افـزون  . شاهد اوج هنر و عرفان در این دوران هستیمرو،  از این. نیست

که سـهم   یدر حالشمار نیاورده است؛ را به  یو گورکان ي، صفویمانثدر عصر ع یحیات تمدن اسالم
 67جهان اسالم داشت؛ یو سیاس ينظام ادار و يدر فرهنگ، علوم، هنر، ساختار اقتصاد یبسزای

و تجدید حیات اسالم اسـت،   یاسالم يسوم او که دوره بیدار ۀ، مرحلیبرخالف نظر حنف .ج
ایـن عـین بازگشـت بـه غـرب و      ؛ زیرا آورد یاو به دست نم يپرداز ط تحقق خود را از نظریهیشرا
و بازگشـت بـه    یاین مرحله با اسـالم سیاسـ  . سابق است ۀمرحل یفرهنگ و يانحطاط فکر ۀادام

 یالگوی ،آن را نشان داده یعین یایران تجل یانقالب اسالمدر واقع . شود میآغاز  یفرهنگ اسالم
 .شده است یاسالم ياسالم و بیدار يدنیا يبرا

مـا در همـین   سـقوط  بعد از رنسانس تا قرن بیستم را متنـاظر بـا    یاوج تمدن غرب یحنف .د
دانـد   یسبت به ما در این مرحله، نسبت استاد به شاگرد منرا  یجایگاه تمدن غرب، دوران دانسته

 رایـ ز؛ آمیز اسـت  این تصویر او مغالطه. شود یکه در آن علوم و معارف از رأس به قاعده سرازیر م
 ،بنـابراین . اسـت  یغرب با جوامع اسـالم  يدنیا ينحوه تعامل استعمار ۀساخت یاوالً چنین نسبت

 یو هبوط مـا نـزول و هبـوط از مسـیر متعـال       ثانیاً نزول؛ شود یغرب محسوب نم يبرا يافتخار
ثالثـاً  ؛ ندارنـد  یهبوط ما و صعود آنها مسـیر همـاهنگ  رو،  از این. در گذشته است یتمدن اسالم

و  یزدگـ  جـز غـرب   يا ثمـره ، به ما رسیده است ـ  یبه تعبیر حنفـ  يآنچه از آنها در مقام استاد
اند، بلکه بین  نبوده يو آنها در مقام استاد يقام شاگردما در مپس . نداشت مابراي  یماندگ عقب

 ـرابطـه اسـتاد     ی، تمدن اسالماکه در قرون وسط یدر حال؛ برقرار بود يراعمرابطه استما و آنها 
 .ه استبا تمدن غرب داشت يشاگرد

  ياروپاي يسرنوشت آگاه ةباردر يدگاه حنفينقد د. ٧

نـده پاسـخ   ید آن بـه آ یـ و ام ییاروپـا  یوشت آگاهسرن ةباردر یسؤال اساسپرسش به دو  یحنف
رسـیده اسـت کـه     یمراحل مختلف خود به جـای  یبعد از ط یاروپای یآگاهد یگو یماو . دهد یم

از  ییکـ ، ینیست يها فلسفه. بر کالبد آن حاکم شده است یروح نیست، به تن کرده یلباس بدبین
اینکـه زودتـر از وقـت خـود، از بحـران       نیچه با. است یاروپای یدر آگاه یگرای مظاهر مهم نیست

مـرگ خـدا و رد    ماعال. باشد یعدمیت فراگیر م ۀترین نمون ، با این وصف، بزرگگفتعصر سخن 
کـه  بود » الهوت مرگ خدا«به نام  ي، در واقع تأسیس الهوت جدیدیمتافیزیک يها فلسفه ۀهم

و افعـال خـود، در هـر    شود و خـدا جـز در ذات و صـفات     یسخن گفته م ياز هر چیز، جز خدا
 يو فراگیـر  یمرگ خدا به حساب انسان تمام شد و دیگر هیچ معیـار کلـ  . یابد می یتجل يچیز
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بلکه نسبیت در طبیعت، اخالق، انسان و جهان فراگیر شد و انسان متغیر در شـرایط  ؛ نماند یباق
هایـت،  در ن. دشـ  يمقیـاس هـر چیـز   ، متفـاوت  يهـا  مختلف و تابع هوا و هـوس  یو مکان یزمان

 یو نیسـت  یگـوی  ، عبث، یـاوه یرا امور عدم یانسان يها و اگزیستانسیالیسم، پدیده یپدیدارشناس
امو آن را تنـاقض،  کـ ، یمـرگ، سـارتر آن را نیسـت    يهایدگر وجود انسان را بـرا . توصیف کردند

 يکه سرانجام بسیاراي  گونهبه ؛ ارد آن را تناقض و نکبت دانسترکگی یک و یهدف یو ب یبیهودگ
 یکه وجـود انسـان   یاروپای یبرعکس مراحل آغاز آگاه) اگزیستانسیالیسم( يوجود يها از فلسفه

را بـا   یآنـان شناسـنامه هویـت انسـان     ،کردنـد  یتوصیف م... ، پیشرفت ويرا به عقل، هدف، آزاد
، داستان یموسیق، در عرصه هنر، به همین سان. قالنیت توضیح دادندععبث و غیرمانند  یکلمات
در را تـر   عمیـق بحرانـی  هنر،  ۀاین بحران در عرص. و مرگ روح، تفوق یافت ینیستنیز  یاشو نق
  68.کند یآن ترسیم م یدر مرحله پایان یاروپای یآگاه

مثـل سیاسـت،    یمختلفـ  يهـا  تـوان در حـوزه   یرا مـ  یاروپـای  یبحـران در آگـاه   يها جلوه
که خـود   يامر ؛مشاهده کرد يا ستهو ه ی، مسابقات تسلیحاتيها، اقتصاد، انرژ ، ارزشيایدئولوژ

 یچـه آگـاه   آن ۀعجیب آنکه همـ . اند ، سقوط و پایان غرب تعبیر کردهیها از آن به فروپاش یغرب
ــای ــ   یاروپ ــود، در دو جنگ ــه دســت آورده ب ــه اروپا یدر نقطــه اوج خــود ب ــا یک ــر مبن ــان ب  يی

  69.، از هم پاشیده شدداشتندنژادپرستانه  يها يایدئولوژ
در آن از  و کـرد  یمعرفـ  یاروپـای  یقرن بیسـتم را پایـان و افـول آگـاه    نکه یابه رغم  یحنف
جـز در مـوارد   او . پرداخـت نبه تبیین و تحلیل آن اما گفت، و نهیلیسم سخن  ینیست يها فلسفه

مباحـث   نیتـر  از مهـم کـه   یدر حـال نپرداخته،  یاروپای یافول خود آگاه لبه تبیین عوام یاندک
  .است یشناس غرب

  در یو نیسـت  یپـوچ  يهـا  وجـود جلـوه  بـه رغـم   آیـا  کـه  پرسـش  ن یـ اسخ بـه ا در پ یحنف
ــای یآگــاه ــد  ي، مظــاهریاروپ ــه آینــده و تول ــاره  ياز امیــد ب ــ در آن وجــود دارددوب ــا خی   ر،ی

پـر   ۀدارد که آیا نیمـ  ییک محقق بستگ یو تمدن یدر این باره به رویکرد سیاس يداور دیگو یم
آن  یاز مرکز چنین است، یا نیمـه خـال   یبینانه اروپای ه خوشکه نگاگونه آن  ،این لیوان را ببیند

در پیرامـون بـه مرکـز    » مـن «گـاه  گونه که نگاه بدبینانه به سرنوشت اروپا و نآن ،را مشاهده کند
دیگـر و صـواب و    یمحقـق، حقیقتـ   یو تمـدن  یاین رویکرد سیاس يورا ،از نظر او. گونه استاین

که در آینده قدرتش را بیشتر نشـان دهـد،    ی، هر دیدگاهدر این معرکه آرا؛ وجود ندارد یخطای
 70.میزان و معیار خواهد بود

از  يمختلف، هیچ مظـاهر  یاین لیوان و از جهات یبه تعبیر خودش با نگاه به نیمه خال یحنف
و قدرت  يتولید اقتصاد ینه فراوان؛ کند یمشاهده نم یاروپای یامید را در سرنوشت و آینده آگاه
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در  يو خـدمات و نـه وزش نسـیم آزاد    یه انفجار اطالعات، و نه وفور امکانـات رفـاه  ، و نینظام
  71.نجات دهدقرار دارد، که در آن  یتواند اروپا را از وضعیت یکدام نم هیچ، یشرق ياروپا

از امیـد در آن وجـود دارد یـا     يتمدن غرب، که آیـا مظـاهر   ةآیند یارزیاب در یکرد حنفیرو
وابسـته  یک محقـق   یو تمدن یدر این زمینه را به رویکرد سیاس يو داور بوده ، کامالً نسبیخیر

ایـن لیـوان    ییک محقق، اقتضا دارد که آیا نیمه خال یاز نظر او، رویکرد سیاسبنابراین، . داند یم
از نظر او وجـود نـدارد تـا     يدر غیر این صورت، مالك و حقیقت دیگر ؛پر آن را ۀرا ببیند یا نیم

شود که ما باید نسـبت بـه    یسرانجام، قضاوت او با این حکم تمام م. عیین کندصواب و خطا را ت
امـا   ؛کنـیم  یتلقـ  یلیوان را ببینیم و مظاهر امید بـه آینـده را واقعـ    پر ۀشرق، نیم جهان سوم و

و این آینده است که با نشان دادن قدرت هر دیدگاه، میـزان و  ، آن را یخال ۀنسبت به اروپا، نیم
نیمـه پـر لیـوان     يگذار هنر نقد به ارزش هکحقیقت آن است . ن تعیین خواهد کردمعیار را هما

و  یاسـ ی، سیشـناخت  ، انسـان یشـناخت  یهست یمبان ۀارزد و این نقد هم یچقدر م هک گردد یبرم
تمدن غـرب بـه همـه     یدر ارزیاب یحنف یگرای یاست نسب یبدیه. گیرد یرا به کمک م یاجتماع

  .خواهد بودمبتال  »نسبیت« یوشو ر یمعایب و نواقص معرفت

  گيري نتيجه
و  یبنیـادین اعـم از روشـ   هـایی   اشـکال بـا   یکل ی، در یک ارزیابیحنفیا استغراب  یشناس غرب

خود از آفات آن  یه حنفکند ک یل میتبد يا وارونه یشناس آن را به غرب وو است ر هروب یمحتوای
 :سازد یان میه او را نماوارون یشناس از غرب يل ابعادیات ذکن. سخن گفته بود

خود، بخش قریب به اتفاق آن را به تاریخ فلسفه غـرب اختصـاص    یشناس در غرب یحنف. 1
از تحلیـل تحـوالت آن جـز در     یتنها به بیان تاریخ آن پرداخـت و حتـ   یداد و همچون فیلسوف

؛ تکـلّ غـرب نیسـ   ، دهـد  یهر چند فلسفه غرب بنیان آن را تشکیل مـ . اندك فرو ماند يموارد
او مشابه همـین غفلـت را در حـوزه میـراث     . آن نگاه کرد یتمدن يها جلوه ۀغرب را باید در هم

در کـار او   یمیـراث اسـالم   یتمـدن  يهـا  از حـوزه  يبسـیار رو،  از این. مرتکب شده است یاسالم
باشد که در آثار خـود، از جملـه در رسـاله     یاو در این باره متأثر از هوسرل م. مغفول مانده است

از  یاطالعـات  یاسـتغراب حنفـ  . دانسته است ی، فلسفه را با موجودیت اروپا یکیحران علم اروپایب
و  ياقتصـاد  يهـا  ، نظـام یسیاسـ  يهـا  ، فلسفهیشناس تمدن غرب در حوزه انسان يها باورداشت

 .دهد یبه انسان نم یفرهنگ يباورها
) آن ین لبـاس فلسـف  در همـا ( یغرب یآگاه يبه نقاد يخود ۀاو بخصوص از منظر اندیش. 2
، آغـاز، اوج و پایـان آن،   یاروپـای  یمربوط بـه منـابع آگـاه    يها از ادبیات او در بخش. پردازد نمی
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در . آن را نوشـته باشـد   یشناسـ  هـدف غـرب   اب یشرق يآید که متفکر یهرگز این احساس برنم
ذات گونـه کـه در    غـرب آن  یمـا شناسـای   یکه هـدف اصـل  رسد بیش از آن یاستغراب، به نظر م

همـواره   ییعن ؛بر شناخت غرب با توجه به ما و از منظر ما باشد یخویش باشد، باید بیشتر مبتن
 ،غـرب بـه  تنهـا  صـورت،  در غیر این ؛ بسنجیم آن یمراحل تاریخ ۀنسبت غرب را با خود در هم

 ها و تاریخ فلسـفه انجـام   یاست که خود غرب يایم و این کار داخته، پرگونه که خود بوده است آن
و تنهـا   کند یرا برآورده نم این هدف علم االستغراب یۀ فممقدکتاب بیشتر که  یاین حال. اند داده

 ظرفیت را دارد تـا نسـبت  این پرداخته است، » یاروپای یسرنوشت آگاه«آن که به  یبخش پایان
  .نکرده استبحث  یهم به شایستگ بخشدر این  یول هد،نشان د یا با میراث اسالمخود ر
تئوریک از  یجالب توجه است که هدف استغراب خود را نه صرفاً تحلیل یادعا از حنف این. 3
مـن و  «در مقابـل جـدال    یممارسـت عملـ   ینـوع  ،و تمدن آن، بلکه عـالوه بـر آن   یغرب یآگاه
 یدر حال 72،از هیمنه بیگانه است یو تمدن یفرهنگ ینماید که به دنبال رهای یم یمعرف» يدیگر

در  ،کـه دارد  یاز هیمنه غرب، با همه اهمیتـ  یو تالش در رهای یلچنین ممارست عم ،که یحال
بـه   ،ملـل شـرق  . به صورت مستقل مورد توجه قرار نگرفته اسـت  ،از این کتاب قطور یهیچ فصل

و  ی، فرهنگـ ي، اقتصـاد یکـه بـه شـدت تحـت اسـتعمار و نفـوذ سیاسـ        ،یویژه جوامـع اسـالم  
خـروج از ایـن    يبـرا  یمشخصـ  یو عملـ  يظـر اند، نیازمند طـرح ن  غرب بوده يدنیا یتکنولوژیک
را در مواجه با غرب به ما نشـان   یهیچ راه مشخص یپروژه حنف ،که یدر حال .باشند یوضعیت م

مقابلـه بـا   یـا  دارد و نـه راه گریـز و    ینه عناصر قابل گزینش از تمدن غرب را بیـان مـ   ؛دهد ینم
 .را عناصر نامناسب آن

در ابتـدا بـه    ،ه ما در مواجهـه بـا تمـدن یونـان و روم    راث گذشتیماذعان دارد که  یحنف. 4
دو  یبلکـه در طـ   ،اما به این مقدار اکتفا نکـرد  .ترجمه آن پرداخت که یک قرن به طول انجامید

مـا بـیش از    ،در دوران معاصـر  ،کـه  یدر حال .آورد يرو یآن و ایجاد رویکرد تأسیسنقد قرن به 
ایـن اسـت    یسؤال اساس )73(.غرب مشغول هستیمیک قرن و نیم هنوز در مرحله ترجمه میراث 

اسـت؟ آیـا    یطیشـرا منوط به چـه   ،نسبت به تمدن غرب ،معاصر ما یکه پیدایش دیدگاه تمدن
از ایـن   یتـرین ارزیـاب   بینانه لت را به مقصد برساند؟ خوشاتوانسته است این رس یاستغراب حنف

مـورد   غـرب محیط و تاریخ خـاص   بر اساس را غرب یآن است که به تعبیر او، مکاتب فلسف ،اثر
بوده و با ارجاع  یکدیگرکه ناظر به دانست  یهای العمل حاصل عکسرا و هر کدام داد قرار  یبررس

توان آنها را به تمدن دیگـر   ینم از این رو،. خود قابل درك هستند یو محیط یبه وضعیت تاریخ
. دیگـر نیسـت   یم به جغرافیایدارد و قابل تعمی یخاص يپس غرب تاریخ و جغرافیا. منتقل کرد

 یبلکـه توانـای   ،آورد یرا بـه ارمغـان نمـ    ينه تنها تحلیـل غـرب از منظـر خـود     يچنین رویکرد
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خ و یتـار به  یفلسفه و تمدن اروپایبازگرداندن  را تنها بایز ؛آن را هم نخواهد داشت يگذار ارزش
ق مـا صـرفاً بـر فـراز زاد     مگر آنکه منط ،توان مانع توسعه و تعمیم آن شد یخودش نم يایجغراف

خاص ثابت کنیم کـه غـرب    یشناس و معرفت ینباشد، بلکه با منطق فلسف یها مبتن بوم فرهنگ
تـألیف نیافتـه    يبا چنین رویکـرد  یاستغراب حنف ،که یدر حال .شدن را ندارد یجهان یشایستگ

  .است
ان نهـد کـه   یـ ندر مواجهه با تمدن غرب ب یتأسیس ينتوانسته است رویکرد یحنف ،نیبنابرا

 یمـورد بررسـ   یاسالم و تمدن اسـالم با  ،که دارد یتمدن غرب با همه علوم و فنوندرآن نسبت 
 .آن آشکار شـود قابل اقتباس یا تغییر، و یا موارد افزایش و حذف  ،نقاط تفوق، ضعف رد ویقرار گ

ن یبـدتر » هالثور یمن التراث ال«ژه مجموعه یبه و ،یشناس با مراجعه به آثار او در اسالم ،عکسبه 
  .م کردیمشاهده خواه یاسالم يها روشنفکرانه او از آموزه يرهایشکل استغراب وارونه را در تفس

گیرد و آنها را مفید جوامـع مـا    یغرب م یاز کثرت زایش مکاتب فلسف یکه حنف یالهامات.5
 :قابل توجه است ،داند یم

را بـه همـراه داشـته     یدق و درسـت از صـ  یرد میراث گذشته، هر چند آن میراث مراتب )الف
 زیرا واقعیت آنها را حتماً ابطال خواهد کرد؛ ؛باشد

 يقـو  يا سابق، سبب ایجـاد انگیـزه   يواعتقاد يعریان نمودن واقعیت از هر پوشش فکر )ب
 شود؛ یمحقق م يجدید از سو يا پیدایش نظریه يبرا

گذشـته و تـالش    بـا تقلیـد از  از مقابلـه   یهای د نمونهنتوان یمکاتب مختلف تمدن غرب م )ج
 ها عرضه کند؛ جهت کشف واقع را به دیگر تمدن

  74.. ..دهد و یرا در وصول به حقائق نشان م یمکاتب فوق قدرت عقل انسان )د
 يکـردن بنـا   یجـز بـه متالشـ    ،گیـرد  یاز تمدن معاصر غرب م یکه حنف یهای چنین درس

م آن در یخـود بـه تعمـ    يایـ ر جغرافمحدود کردن غـرب د  يو به جا انجامد یمیراث گذشته نم
  .است »وارونه یشناس غرب«ن همان یشد و ایاند یشرق م
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