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Abstract

Tawheed as known and believed by Muslims is to declare that God as the only purpose in 
worship. According to Hasan Hanafi, a concept tauheed in Islam has made Muslims retarded. 
Therefore, a Muslims are left behind Westerns. Hanafi then offers another kind of tawheed 
which he calls by the Antropocentric Tawheed. Hanafi considers that God is no longer became 
as the center of everything. In Hanafi’s opinion, the main center of everything is human. The 
aim is to make a muslims advanced as Westerns. In Hanafi’s view, the Westerns advancied 
because they has liberated them self from religion (God). The purpose of this research is to 
reveal the concept and relevance of Hasan Hanafi’s Antropocentric Tauhid, and then to 
criticize it. By using descriptive method and critical analysis, in the end it was found that 
Hanafis thought is ambiguous. In the terms of terminology, the name of the Anthropocentric 
Tauhid that triggered the problem, so it takes a deep and systematic criticism to prove the 
error of this Hanafi idea.
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Abstrak

Tauhid sebagaimana yang dipahami dan diyakini oleh umat Islam adalah menjadikan 
Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Namun bagi Hasan Hanafi, tauhid 
semacam itu telah menjadikan umat Islam mundur dan terbelakang. Sehingga umat Islam 
kalah jauh dibanding dengan Barat. Hanafi kemudian menawarkan jenis tauhid lain yang 
ia sebut Tauhid Antroposentris. Ia menganggap bahwa Allah tidak lagi menjadi pusat 
segalanya. Baginya yang menjadi pusat dan tolok ukur adalah manusia, bahkan termasuk 
dalam menilai sebuah kebenaran. Tujuan Hanafi agar umat Islam maju sebagaimana 
orang-orang Barat. Dalam pandangan Hanafi, Barat maju karena meninggalkan agamanya 
(Tuhannya). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan konsep dan relevansi 
Tauhid Antroposentris Hasan Hanafi, kemudian melakukan kritik terhadapnya. Metode 
yang digunakan adalah deskriptif dan analisis kritis. Ditemukan bahwa pemikiran Hanafi 
rancu. Dari segi terminologi, nama Tauhid Antroposentris yang dicetuskannya bermasalah, 
sehingga dibutuhkan kritik yang mendalam dan sistematis untuk membuktikan kesalahan 
ide yang dicetuskan Hanafi ini.

Kata Kunci: Hasan Hanafi, Tauhid Antroposentris, Manusia, Tuhan, Agama.

مقدمة
ويكون   وحده،  اهللُ  مصدره  يكون  الذي  التوحيد  هو  السلمي  التوحيد 
الميان به مصدراً أساسيا ف حياة النسان، فيعبد النسان ويستعينون إليه وحده 
لشريك له. والتوحيد يمل النسان لنيل سعادة الياة ف الدنيا والخرة.1 والتوحيد 
عند املتكلمني أن توحد اهلل فتقول هو واحد ف ذاته ل قسيم له، و واحد ف أفعاله 
ل شريك له، و واحد ف صفاته ل شبيه له، ول يقولون هو واحد ف عبادته.2 من 
هنا يفهم أن التوحيد هو العتقاد اجلازم بأن اهلل إله واحد فيكون غاية النسان 

وغرضه ف هذه الدنيا هو اهلل وحده، وبه ينال النسان سعادة الدنيا والخرة.
واليوم وقع الحنراف عن العقيدة الصحيحة من املفهوم أن مصدر التوحيد 
وغايته هو اهلل وحده، إل أن يكون مصدر التوحيد هو النسان، وهذا هو املفهوم 
فاعتقد حسن حنفي  أنرتوفوسنرتيس.  بالتوحيد  واملعروف  يأت من حسن حنفي، 
بأّن الكم السلمي ليس له دور على حّل املشكلت واملشقات املعاصرة. ورأى 

1 Jarman Arroisi, “Kritik Konsep Teologi Humanisme Hasan Hanafi,” dalam 
Hamid Fahmy Zarkasyi. (Ed.), Kritik terhadap Model Pembacaan Kontemporer (Kajian 
Berdasarkan Wordview Islam), (Ponorogo: CIOS, 2015), 182-183.

العاصمة،  دار  )د.م:  الول،  اجلزء  التوحيد،  المفيد على كتاب  القول  العثيمني،  بن صاحل  2 ممد 

4141 ه(، 06.
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أن الله والميان ف التوحيد السلمي ليس له علقة بالمور النسانية.3 وهذا ما 
يسميه بالتوحيد أنرتوفوسينرتيس.

أنرتوفوسينرتيس يعن توحيد مؤسسا على مهمات النسان.  كان توحيد 
التوحيد والعدل ها الوعي اخلالص أي الذات، والوعي املتني  فقال حسن حنفي 
أي شخصية النسان. إذا كان النسان والتاريخ ها موري أو مركزي علم أصول 
الدين، واهلل هو ركيز الدين والمام ركيز السياسة، وأصبح الدين والسياسة ها موري 
العلم. والتوحيد ل يتحقق إل بالثورة ول جيد غايته إل فيها، فإن الوعي اخلالص ف 
التاريخ ل يتّم إل بالفعل، وجهد النسان، وعمل اجلماعة. وكأن الفعل هو احملرك 
فعل  المر هو  أنه احملرك ف حقيقة  القدماء  التوحيد وما ظّنه  العملية  الول لذه 
النسان ف عمليته، بأن حتقق الوعى اخلالص ف التاريخ.4 وغي حسن حنفي بأن 
يكون التوحيد ليس فقط من علم اهلل إل علم النسان بل من علم العقائد الدينية 
إل علم الصراع الجتماعي وهو العلم الذي يوجه العقائد الدينية كموجهات لسلوك 
النسان اليوم، ويضع السس النظرية لسلوك النسان الفردي واجلماعي ف املرحلة 
التاريية الالية اليت يعيشها جيلنا.5 أما اليوم فقد تغي التوحيد من مصدره، وحتولت 
وهويتهم،  وحرياهتم  وثروهتم،  املسلمني  أراضي  إل  وأفعاله  وصفاته  اهلل  ذات  من 
الجتماعي  النسان  بالوجود  للوجود  نظرية  وثقاقتهم و وحدهتم. كذلك حتولت 
ومفاهيمه الرئيسية مثل الرية، والعدالة، والدميوقراطية، والتقدم، والتحرر والنهضة.6 
حبركات  حنفي  فيقوم حسن  وحاضرهم  ماضيهم  بني  الناس  يربط  حينئذ 
املرجو  الدف  فحقق  الاضرة،  بالمور  املاضية  المور  بتعليق  الجتماعي  التغي 
منه وهو إقامة علم نظري من أجل توجيه الواقع. ومن ث نشأت الاجة إل معرفة 
إحصائية دقيقة لواقعنا املعاصر حت ميكن فهم العقائد وتفسيها على أساسها كما 
النسان،  السلوك  واملؤثرة ف  الفاعلة  العلل  البحث عن  القدمي ف  الصول  يفعل 
وعلى هذا فيمكن النتقال من الصلح إل النهضة حت ميكن النتقال بعد ذلك 

3 Jarman Arroisi, “Kritik Konsep..., ”, 202.

4 حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج.5، )بيوت: دار التنوير للطباعة والنشر،8891(، 483.

5 نفس المرجع.، 07-96.

6 نفس المرجع.، 17.
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من النهضة إل الثورة.7 
وكان القدماء علمهم مؤسسا على العقل. فجاء حسن حنفي يؤسس علمه 
على الوعي املتني أي النسان. اعتقد حسن حنفي أن النسان الكامل هو الذي 
ل يتعلق بالله أي علقة، وأنه حبرية تامة.  أما ف السلم كان النسان الكامل هو 
الذي يقدر على آداء حقوقه و واجبته حنو ربه. فلذا ليس هناك إنسان يعيش ف 
حرّية دون أّي علقة بالله. وأثر نظريته بأن ل علقة بني اهلل والنسان، وبعكسه 

ل علقة بني النسان واهلل.8
حسن  وماولة  حتليلها.  على  ينبغي  السابقة   التوحيد  نظرية   فاختلف 
حنفي على التغيي والحنراف عن نظرية التوحيد فل بد من كشفها الدقيق، فلهذا 
أرادت هذه املقالة ف أن تبحث ف كيفية نظرية التوحيد أنرتوفوسينرتيس عند حسن 

حنفي، وما أثر هذه النظرية، وما النقد عليها.

مفهوم توحيد أنتروفوسينتريس
التخلف، فييد  السلفي من أحد مظاهر  اعتقد حسن حنفي أن الميان 
إخراج المة السلمية منه. والدين هو مالدينا بالصالة، والثورة هي ما اكتسبناه من 
عصرنا، واختلط التاريخ السلمي بالثورات الدينية والجتماعية والسياسية. فهناك 
وجوه التصال بني الدين والثورة وتأويله إليهما. وملا كان الرتاث مييل إل املاضي 
والتجديد إل الاضر فإن قضية الرتاث والتجديد هي قضية التجانس ف الزمان، 

وربط املاضى بالاضر. فلذالك الرتاث والتجديد ليتمان إل من العقلية.9 
وقال أيضا إن أهية الرتاث والتجديد هو البحث عن النسان الذي فقده 
ف الرتاث القدمي بسبب تغلفه بئات الغلفة العقائدية واللية، ولذلك فأهيته هي: 
كشف الستار وإزاحة هذه الغفلة ونزع هذه القشور من أجل رؤية النسان حت 
ننتقل حبضارتنا من الطور اللي القدمي إل الطور إنسان جديد. فينبغى علينا أن 

7 نفس المرجع.، 73.
8 Jarman Arroisi, “Kritik Konsep...,”  203- 204.

9 حسن حنفي، منهج دراسة نقلية تحليلية، )الرياض: جملة البيان، 3341(،  47. 
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حنول حضارتنا اليت كانت أول أساسها هو اهلل، إل الضارة اليت كانت أساسها هو 
النسان نفسه.10 

ويفهم أن مهمة »الرتاث والتجديد« الكشف عن بيان أوجه التفاق بني 
حسن  سلك  وقد  العصر،  مكتسبات  والثورة  الصالة  هو  فالدين  والثورة.  الدين 
حنفي املنهج العقلن مع النظر إل الواقع )النسان( دون غيه. ومن ث أن الغربيني 
هم القوياء غي أن املسلمني فإهنم املتأخرون. أما التوحيد ف السلم شامل وينظر 

إل الواقع )النسان( وليس فقط يتوفق على املنهج العقلن.
بدأ الرتاث والتجديد كأول جزء بعلم أصول الدين لنه هو العلم الذي ميد 
اجلماهي بتصوراهتا للعال وببواعثها على السلوك.  أهداف اليت يريد حسن حنفي 
حتقيقها من وراء )الرتاث والتجديد( وهي: الول حتويل القضايا العقيدة واملسلمات 

الشرعية إل أفكار وآراء بشرية.
 فلبد أن يتم عن طريق حتويل اخلطاب من السماء إل الرض، من الواقع 
ل من الوحي، من املصلحة ل من النص، والعناية بوضوع النسان الذي هو مور 
اخلطاب اللي وقصده بدل من النص اللي الذي كان مور اخلطاب الكلمي. 
فعلم أصول الدين عنده علم إنسان وميكن تأسيسه على العقل وبناؤه على الواقع، 
كما قال حسن حنفي ف كتبه »موضوعات علم أصول الدين موضوعات شعورية 

أساسا ميكن تأسيسها عقل أو بناؤها واقعا هي موضوعات إنسانية«.11 
العقيدة هي الرتاث والعادات أما الثورة هي الدين، وأدخل حسن حنفي 
العادات الدينية ف العادات اليت يعود با اجملتمع. حت ليوجد أي فرق ف استخدام 
النبوي وبني الستشهاد  القرآنية والديث  بالية  للعادات بني الستشهاد  اجملتمع 
باملثل اجملتمعي وحركة البطال.12 ويشمل التوحيد على الفعلني، ها الفعل السلب 
بالوعي التام حت لتوجد أي علقة بالله بثل هذا الاضر، والفعل الجياب حيث 
يضع فيه الوعي مصدرا هاّما على مبدأ التوحيد، والعامل الواحيد الشامل فيكون 

10 نفس المرجع.، 99.

11 حسن حنفي، التراث والتجديد موقفنا من التراث القديم من العقيدة والثورة، ج. 1063 .

12 نفس المرجع.، ج .1 ،72.
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النسان املثل العلى ف التوحيد.13 
ونظرا من هذه نظرية وكما  قاله ممد عمارة، كان حسن حنفي ف حاجة 
إل علم التوحيد دون العقيدة ول الله. إذا كان الله الذي اعتقده حسن حنفي 
حبرية تامة وليتعلق بالله أي علقة. وهذا ما يراد ف كتابه )من العقيدة إل الثورة.(14 
وقد  اليلك،  القصد  مع  واتفاقه  القصد  بقاء  هو  توحيد  كذلك 
للعمل.  وعماًل  كما هو األساس انلظري  يكون علم اتلوحيد علماً 
إذا أراد أن يعمل عمال ما،  يلزم عليه أن يفكر  فلكما اكن اإلنسان 
الاكمل  اتلام  بالويع  العمل  فاتلوحيد  سيفعله.  ما  ىلع  تماما  ييع  وأن 
بني العملني – السليب واإلجيايب- حىت تدبر وتفكر اإلنسان يف خلق 
هذا العالم. فنخلص هنا أن اتلوحيد من جهة العقيدة بمعىن أنه ليس 

تصوراً نظريا فحسب بل هو عملية اتلوحيد.15 
ونفهم أن فكرة توحيد أنرتوفوسينرتيس عند حسن حنفي ل يفصلها عن 
العقلنية )العقل من النقل(. وأن الرية النسان داخل ف الوجوب، فالرية وعقل 
النسان من الواجبان أي الستحالة إلغاء الرية والقضاء على العقل. وذلك أن 
القرآن قد أمر باستخدام العقل ف الية املختلفة، لكن ليس فقط استخدام العقل 
بل أيضا ف كيفية معرفة عن النظرية. لن مفهوم معرفة ف السلم ل تساوي بعرفة 

ف معىن الغرب. وينبغي ف السلم استخدام العقل ف القرآن بالقلب.16
 اعتقد حسن حنفي - ف مبحثه عن التوحيد )علم الكلم(- أن هلل ست 
صفات الواجبة وهي: الوجود، والقدم، والبقاء، واملخالفة للحوادث، والقيام بنفسه، 
والوحدانية. والنسان الكامل يتضمن على الصفات الذاتية ف علقاهتا بالغي، ف 
والبصر،  والسمع،  والياة،  والقدرة،  العلم،  سبع صفات:  وهي  ونشاطها،  فعلها 

13 حسن حنفي، منهج دراسة...، 68.   
14 Muhammad Imarah,  Islam Tanpa Agama Versi Hasan Hanafi, dalam Daud Rasyid, 

Islam dalam Berbagai Dimensi, )Jakarta: GIP, 1998), 124.

15  نفس المرجع.، ج.1، 26.
16 Hamid Fahmy Zarkasyi, Peradaban Islam Makna dan Strategi Pembangunannya, 

)Ponorogo: CIOS, 2010), 52. 
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والكلم، والرادة. وبيان عن تلك الصفات الستة هي:
الوجود هو أول وصف للذات يظهر أول متداخل مع دليل الدوث إذ أن 
غاية الدليل هو اثبات واجب الوجود. فالوجود هو وحده الصفة اليت تدخل حتت 
والبقاء  القدم  الصفات. ويكون  الذات، وباقي الوصاف والصفات تدخل حتت 
نتيجتني طبيعتني للوجود.17   ويفهم أن الوجود هو كل ما يسبقه املكونات وتوجد 
بعد الفانيات، وهذا مطابق بأن التوحيد هو القرار بأن اهلل تعال ثابت للوجود أي 

أن اهلل واحد الوجود.
أما للوجود ماهياتان، الول أهنا نفس الذات وليست صفة خارجة عنها 
وليست بثابة التحيز للجوهر لن التحيز صفة على اجلوهر. الوجود عني الوجود، 
وبالتال يكون وجود اهلل عني ذاته غي زائد عليه كما أن وجود الادث عني الذاته 
فالوجود ليس صفة لنه عني الذات والصفة غي الذات.18 والقيقة أن الوجود تربة 
وجودية وهو ماقاله القدماء باسم الال الواجب للذات اليت تعلل بعلة. الوجود هو 
الوجود النسان السي امللموس، هي الواقعة النسانية. وهو تربة بديهية يشعر با 

كل إنسان من نفسه ولكن تتلف درجة الوعي با.19 
القدمي هو  الوصف الثان للذات يعن ما ل أول له ولبداية، وف نظرية 
الوجود تقسم املوجودات إل قدمي وحادث. والدليل على القدم هو أنه لو ل يكن 
موجودا ث وجد لحتاج إل موجد وهو مال.20 والقدمي ف اللغة هو املتقدم على 
غيه ف الوجود وهذه ف صفات البشر. أما ف صفات اهلل فإنه يعن أنه ل يزل بل 

ابتداء ول انتهاء، هو الول والخر. 
البقاء هو الوصف الثالث للذات بعد الوجود والقدم. فإذا كان القدمي يعن 
ما ل أول له فإن البقاء يعن ما ل هناية له. البقاء تربة إنسانية، البقاء للفكر بعد 
باقية  ثابتة  العال، فالقائق لمتوت بل  املوت، والبقاء للذكريات بعد املغادرة عن 

17 حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، ج-2، )بيوت-لبنان: دار التنوير للطباعة والنشر(، 29.

18 نفس المرجع.، 79.

19 نفس المرجع.، ج-2، 601- 701.

20 نفس المرجع.، 111.
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لتتغي.21
معظمها  يف  ويه  لذلات  الرابع  الوصف  هو  للحوادث  خمالفته 
من  منترشة  اكنت  اليت  العرصية  العقائد  ضد  موجهة  نافية  صفات 
خمالف  الوجود  فواجب  الستة،  الصفات  أهم  ويه  املجاورة.  ادليانات 
للحوادث ىلع  املخالفة  الوجود. وتتكون  للحوادث ألنها مجيعا ممكنة 
للخالق  املخلوق  صفات  يعطى  فاألول  واتلزنيه،  التشبيه  تيارين: 
واثلاين ينيف صفات املخلوق عن اخلالق وينتيه بإعطاء صفات اخلالق 

للمخلوق. والتشبيه ىلع درجات.22
الوحدانية هو الوصف السادس واألخري لذلات واليت من خالهلا   
يظهر علم أصول ادلين باعتباره علما تلاريخ األديان. والوحدانية جتربة 
نفسية واجتماعية وسياسة  وتارخيية وفنية أي جتربة إنسانية اعمة يف 
الوطن،  ووحدة  اهلدف،  وحدة  والكرثة،  اتلعدد  ىلع  وأفضلها  الوحدة 

ووحدة الشعب، ووحدة اثلقافة ووحدة البرشية.23
تغري  ايلوم  أما  اهلجوم،  إىل  ادلفاع  من  اتلوحيد  ثم حتول علم   
إىل  وأفعاهل  وصفاته  اهلل  ذات  من  حتول  اتلوحيد،  علم  اهتمام  مركز 
فنعرف  ووحدتهم.  وثقافتهم  وحرياتهم،  وثروتهم،  املسلمني  أرايض 
هنا أن اتلوحيد عند حسن حنيف يعىن اتلوحيد املؤسس ىلع اإلنسان، 
باتلوحيد  يسّميه  ما  وهذا  احلياة،  يف  هاما  مصدرا  اإلنسان  فيكون 

أنرتوفوسينرتيس.  
وقضية النظر والعمل قضية إنسانية خالصة تتناول موضوع العمل والسلوك 
أبعد  إنسانية من  فقضية  والغايات.  البواعث  والدوافع وحسب  للتصورات  مطابقا 
املوضوعات عن اجلوانب اللية، لذلك يتكون قسمة الميان إل قدمي ومدث قسمة 
الميان  وليس  النسان  إميان  أي  احملدث  الميان  يتناول  املوضوع  تعل  البداية  ف 

21 نفس المرجع.، 331.

22 نفس المرجع.، 431- 831.

23 نفس المرجع.، 503.
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القدمي.
هو  والعدل موره  اهلل،  هو  التوحيد موره  فإذا كان  وعند حسن حنفي   
النسان فإن الوعد والوعيد يتواقعان بني احملورين. وكلما يتعلق الميان بالنظر والعمل 
والتصديق والقرار وكلها أبعاد للشعور النسان )الفكر والقول والوجدان والعمل( 
املعرفة أو  القدماء  الفكر هو ما يسميه  إنسانية ف جوهرها.  فإن املشكلة تكوين 
النظر أو الستدلل. والقول هو القرار أو الشهادة. والوجدان هو التصديق بالقلب 

أو احملاولة. والعمل لفظ قدمي ومعاصر على السواء.24 
ف بداية التجديد بدأ حسن حنفي بالبتعاد عن مذهب الشاعرة وذلك 
الدين الرسي الذي  مييل على التصوف، فأصبح أساسا  أن الشاعرة من الفكر 
إذ تصور العال ف سلوك اجلماهر الذي ينتظر العون واللام من السماء. ويوافق 
حسن حنفي مذهب املعتزلة عند ممد عبده ف ناحية قدرة العقل على الدراك 
واستقلل والرادة ف السلوك. فيكون النسان قادراً بعقله على املعرفة وقادراً بإرادته 

على الفعل.25 
الرتاث والتجديد- أن حبثه  من هنا نفهم -ف دراسة حسن حنفي عن   
الرتاث  ويكون  التاريية.  الجج  أيضا  فيه  يدخل  بل  فقط،  فلسفيا  عن  ليكون 
والتجديد عنده وسيلة إل عبارة عن الركة التاريية اجلماهيية والثقافية والضارية 
والجتماعية والسياسية، وتتكون هذه الدراسة على ثلثة أصول: موقفه من الرتاث 
املنهج  الواقع. وحدد حسن حنفي  الغرب، وموقفه من  الرتاث  موقفه من  القدمي، 
موضوعه  حنفي  حسن  فغي  اهلل،  وحدانية  عن  باملوضوع  الكلم  علم  ف  القدمي 

بالنسان وهو وحدة النسان.
فيؤدي هذا التغيي إل العرتاف باملساوات بني البشر. وأن ثورة التوحيد   
هو املبدأ الول لثورة حسن حنفي فهناك تغيي املناقشات ف علم الكلم وأنه ليس 

24 نفس المرجع.، ج- 5، 9- 11.

لبنان :دار  25 حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة، اليسار اإلسالمي الوحدة الوطن،  )بيوت- 

التنوير للطباعة والنشر(، 51.
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للهوت بل إنا النسان، فالثورة عنده تبدأ باسم المة وليس باسم اهلل.26 وكشف 
النسان  ها  رئييسني  بوضوعني  وجود  عن  الدين  أصول  علم  بناء  إعادة  ماولة 
الليات  أو  والسمعيات  العقليات  ها  قسمني  إل  العلم  انقسم  فإذا  والتاريخ. 

والنبوات، فإن ف القيقة القسم الول هو مبحث النسان.
أيضا أن من إرادة حسن حنفي هو إعادة الستعمار وتديد بناء التفكي 
السلمي القدمي )الكلسيكي( حت يكون قوة مورة مؤسسا على النسان. وذلك 
قوله  أيضا  الكتاب  ذلك  قال ف  ث  الثورة.  إل  العقيدة  من  كما كتب ف كتابه 
املشهور »فإننا نبدأ باسم المة وليس باسم اهلل«. وذلك دليل على إثبات فكرة عن 

توحيد أنرتوفوسينرتيس عند حسن حنفي.

أسس التوحيد أنتروفوسينتريس عند حسن حنفي
نظريات  ثلث  على  مؤسسا  أنرتوفوسينرتيس  توحيد  حنفي  حسن  وبني   
وذلك، نظرية العلم هي املقدمة الضرورية لعلم أصول الدين سواء كان من حيث 
هو التاريخ أو البناء. فيكون علم أصول الدين ذو أهية ف هذه النظرية، وبعكسه 
يكون العلم ذاته تطبيقا خالصا لعلم أصول الدين.27 وأصبح املدخل النظري للعلم 
إجابة للسؤال كيف أعرف؟ أو كيف أعلم؟  وهي البواب اليت سينها نظرية العلم. 
ث تكمل نظرية العلم شيئا فشيئا، فتظهر مضادات العلم مثل  الشّك والوهم واجلهل 

والتقليد واللام.28 
فالشك هو تردد بني معتقدتني دون ترجيح لحدها على الخر. ويعترب 
القدماء مذهب السوفسطائيني الشك على ثلثة أنواع: اللأدرية هو الشك املبدئي 
بأن يكون الشك لهناية له حت تنبغي القائق ويستحيل العلم. فبدأ حسن حنفي 

يرد هذه املضادات العلم ملعرفة نظرية العلم.
العلم هو عندما يعّرف العلم فإن الذي يعّرفه هو العلم النسان، وليس 

26 حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة المقدمات النظريات...، 72.

27 حسن نفي، من العقيدة إلى الثورة، ج-1، )بيوت-لبنان :دار التنوير للطباعة والنشر(، 612.

28 نفس المرجع.،122.
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سواء كان  إنسانياً  نزوله وفهمه أصبح علما  بعد  ذاته  الوحي  أن  بل  العلم اللي 
أصول الدين أو أصول الفقه، وعلوم الكمة أو علوم تصوف. وعلم النسان ل 
حدود له.29  فيكون العلم إجابة عن السؤال ماذا أعرف؟ مؤسسا على املعلوم بشئ 

لنعرف الكم العاملي ليستفيد النسان منه، وقال بأن العال لإلنسان.
أما ف دين السلم ل جند توحيد مثل ما حله حسن حنفي يعىن توحيد 
أنرتوفوسيرتيس مؤسسا على النسان، لن  إذا كان معرفة العلم عنده برّد اجلهل 
والشّك والظّن والوهم واللام والتقليد، وعن طريقة الّسي والعقل فإذن ذلك معرفة 
غي صحيح والضعيفة لن الس والعقل مدود. والوهي عنده جمرد إخبار إذا معقول 
فنأخذ وإن ل فل، أما ف السلم معرفة العلم عن طريقة الواس اخلمسة، والعقل 

السال، والخبار الصدق، واللام.
العلم يكون إجابة عن املشكلت، ماذا أفّكر؟ بني أفّكر عن الق واخلي 
واجلمال، أفّكر الق لنه من واجبة اخلي لإلنسان، ولنه من عادة اجلمال لإلنسان، 
ولنه ظن شعور إنسان. ولن الّق واخلي واجلمال من أسس إنسان، لذلك التوحيد 
عنده مؤسسا على النسان وبناء على هذا توحيد أنرتوفوسيرتيس مؤسسا ولإلنسان 

نفسه.30
الناس يتاجون الّق  العلم مؤسسا على الفكرة النسانية، بأن  فإذا كان 
واخلي واجلمال فهذ ضال ومضل، لن الّق ل يأتى من النسان نفسه. وإذا كان 
كذلك سوف تقع الواقع ذو أهية كثية متفرقة لن كل ما حصل عليه النسان 
متفرقا بعضهم بعضا. أما إذا كان الّق من اهلل فيدفع املسلمني لنيل الذكاء والثقاقة 
الواسعة متواضئة لن الّق من أمراهلل. كذلك إذا كان اخلي  من النسان مدودا، 
أما اخلي ف السلم  يعن الطاعة لمر اهلل حنو العبادة سواء كان واجبا أو مندوبا 

فهاهوذا الستقامة ف اخلي.31

29 نفس المرجع.، 32.
30 Hasan Hanafi, Islamologi 3 dari Teosentris ke Antroposentris, (Yogyakarta: LKiS, 

2004), 71.
31 Jarman Arroisi, kritik konsep Teologi Humanisme Hasan Hanafi, dalam kritik terhadap 

model pembacaan kontemporer ,(Cios: Ponorogo ,T.Th), 200-2001.
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من  موقفنا  الول،  ثلثة:  من جبهات  والتجديد  الرّتاث  ويتكون مشروع 
الرّتاث القدمي يشمل على سبعة الجزاء وذلك من العقيدة إل الثورة، ماولة لعادة 
بناء علم أصول الدين. ومن النقل إل البداع، ماولة لعادة بناء علوم الكمة. 
النّص إل الواقع،  البقاء، ماولة لعادة بناء علوم التصوف. ومن  الفناء إل  ومن 
ماولة لعادة بناء علم أصول الفقه. ومن النقل إل العقل، ماولة لعادة بناء العلوم 
النقلية )القرآن، والديث، والتفسي، والسية الفقه(. ومن العقل والطبيعة، ماولة 
لعادة بناء العلوم العقلية )العلوم الرياضية والطبيعية(. ومن النسان والتاريخ، ماولة 

لعادة بناء العلوم النسانية )الّلغة، الدب، اجلغرافيا، التاريخ(. 
والثان، موقفنا من الرّتاث الغرب يشمل على ثلثة الجزاء  مصادر الوعي 
الورىب ذلك ف فرتة التكوين من القرن الول حت القرن الرابع عشر. وفيه الكشف 
عن مصادره املعلنة واخلفية، املعلنة مثل مصادر اليونان الرومان واملصدر اليهودي 
املسيحي، واخلفية مثل املصدر الشرقي القدمي والبيئة الوروبية نفسها. وبداية الوعى 
الورىب وفيه تتم الكشف عن بداية تكوين الوعي الورىب ف عصري الصلح الدين 
وعصر النهضة ف القرنني اخلامس والسادس عشر ث بداية ف العقلنية ف القرن 

السابع عشر وانفجاره ف التنوير والثورة ف القرن الثامن عشر.
مسار  ف  الرئيسي  التحول  عن  الكشف  تتم  وفيه  الورىب  الوعي  وهناية 
الوعي الورىب من النا أفكر إل النا موجود وبداية نقد ماضيه وما وضعه بنفسه. 
والثالث، موقفنا من الواقع )نظرية التفسي( يشمل على ثلثة الجزاء املنهاج، و 
والعهد اجلديد والعهد القدمي. استعمل حسن حنفي أسلوب النتقال من النص إل 
الواقع، وكأن النصوص الدينية وقائع تتحدث بذاهتا. وعنده منهج النص له عيوب 

أساسية:32
أول، أن النص ليس واقعا بل جمرد نص وهو عبارة لغوية تصور الواقع وليس 
دون  النص حجة  يكون  وبالتال ل  أصلية  إل  والجة لتكون  عنه.  دليل  هناك 
الرجوع إل أصله ف الواقع. ثانيا، أن النص يتطلب الميان به مسبقا بعكس العقل 
أو التجربة اليت ميكن لكل النسان أن يشارك فيها، وبالتال لميكن استعمال حجة 

32 حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة – اليسار اإلسالمي والوحدة الوطن، 54- 64.
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النص إل ملن يؤمن به. فهي حجة خاصة وليست عامة. ثالثا، النص يعتمد على 
سلطة الكتاب وليس على سلطة العقل، وحجة السلطة ليست حجة لن هناك كتبا 

مقدسة كثية ف حني أنه يوجد الواقع الواحد والعقل الواحد.
رابعا، النص برهان داخلي يأت من داخله واليقني اخلارجي أضعف ف الربهان 
من اليقني الداخلي. خامسا، النص يتاج إل تريج مناطه أي إل إجياد الواقعة اليت 
يشي إليها، وبدون هذا املناط ل يكون للنص مضمونا صحيحا وبالتال يتم توجيه 
النصوص إل غي مراداهتا، ويدث اخللط وسوء الفهم واستعمال النصوص ف غي 
مواضعها. سادسا، النص أحادى الطرف ويعتمد على كثي غيه من النصوص، ول 
جيوز الميان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الخر وإل وقع التعارض بينها أو وقع 

التعارض بينها أو وقع املفسر ف النظرة اجلزئية.
سابعا، النص يعتمد على الختيار، والختيار يتبع الوى واملصلحة كما 
هو الال ف علوم اجلدل. فالرأسال يتار نصوصا تؤيده والشرتاكي يفعل باملثل 
مع نصوص أخرى تؤديده ويكون وأما الصواب ليس هو النص بل اختيار املفسر 
السابق، والنص يؤيد ما هو معروف من قبل. ثامنا، الياة الجتماعية اليت يعيش 
املفسرين  بني  الختصام  يكون  وبالتال  للنص،  اختياره  أساس  هو  املفسر  فيها 
واختلفاهتم. وسبب ذلك أن الساس الذي يبن به املفسرين هو الياة الجتماعية 

القوية.
تاسعا، يتوجه النص إل اميان الناس وإل متلق مشاعرهم الدينية واستحسان 
بلغة اجملادل ول يتوجه ال عقول اجلمهور أو ال واقعهم املياشر. فمنهج النص 
ليس منهجا علميا لتحليل واقع املسلمني بل هو منهج جدل للدفاع عن مصاحل فئة 
أو نظام ضد نظام، واجلدل أقل من الربهان. عاشرا، منهج النص أقرب إل الوعظ 
والرشاد منه إل الربهان والتحقيق، ويدافع عن السلم كمبدأ أكثر من دفاعه عن 

املسلمني كافة.
هذا  ف  الواقعة  مجيع  على  قليل  شيئا  يربنا  النصوص  معظم  إن  أخيا، 
العصر، وهو يبني لنا الطريقة والكيفية ولكنه ليشي لنا اليلة من هذه الواقعة، وحنن 

هندف ال حتديد الواقع كما نعرفه من خلل هذه الوقائع.
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خاتمة
اعتقد حسن حنفي أن ثورة التوحيد هي املبدأ الول لثورته، فغي املناقشات 
ف علم الكلم وأنه ليس اللهوت بل إنا النسان فالثورة عنده تبدأ باسم المة 
فيكون  النسان،  على  مؤسسا  التوحيد  حنفي  حسن  فعرف  اهلل.  باسم  وليس 
النسان مور ف العال وهذا ما يسمه بالتوحيد أنرتوفوسيرتيس. وف دين السلم 
كان التوحيد هو جعل اهلل كاحملور الوحيد ف العبادة وف كل شيئ. فالتوحيد ف 
السلم شامل، إذا كان التوحيد مؤسسا على الفكرة النسانية، بأن الناس يتاجون 
إل الّق واخلي واجلمال فهذا ضال ومضل، لن الّق ل يأتى من النسان نفسه.

الواقع ذو أهية  كثية متفرقة  لن كل ما   وإذا كان كذلك سوف تقع 
حصل عليه النسان متفرقا بعضهم بعضا. أما إذا كان الّق من اهلل فيدفع املسلمني 
لنيل الذكاء والثقاقة الواسعة متواضعة لن الّق من أمراهلل. كذلك إذا كان اخلي  من 
النسان مدودا، أما اخلي ف السلم  يعىن الطاعة لمر اهلل حنو العبادة سواء كان 

واجبا أو مندوبا فها هوذا الستقامة ف اخلي.
وتطبيق عن توحيد أنرتوفوسينرتيس ف حياة املسلمني يقع ف مخسة جوانب، 
منها ف اجلانب الدين، وف اجلانب الضاري، وف اجلانب السياسي، وف اجلانب 
اجملال الجتماعي، وف اجلانب القتصادي. فل بد تطبيق هذا التوحيد بتفريق الدين 
من حياة املسلمني. وكان من التاريخ السلمي أن املسلمني ما تركوا العنصر الدين 
للحصول على النهضة السلمية. كما جرى عليه التاريخ، أن ف زمان رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وسلم حت القرون الذهبية بعدها كان الدين أصبح عنصرا مهما ف 

تقدم املسلمني.
تكنولوجيا،  ف  والتقدم  واملقصور،  املبان  ومجال  الفتوحات،  ف  وأيضا 
الذي  السلم  الدين  فيه، ول تلو كلها من عنصر  الكثية  الرائعة  والكتشافات 
يكون أساسا لتلك المور. ولصول على هنضة املسلمني فليس بتفريق املسلمني 
من دينهم وجعل النسان مور الق ومور كل شيء، بل لصول على ذلك هنضة 

جعل اهلل كاحملور الوحيد ف العبادة وف كل المور.][
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