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 زندگی و اندیشه عبدالمجید شرفی

المنجی االسود /  ترجمه نرگس بهشتی

کــه شــاید بتــوان  چکیــده: عبدالمجیــد شــرفی از چهــره هــای نویــن نواندیشــی در تونــس اســت 
کتــاب  گذاشــته تنهــا  او را از مؤثرتریــن افــراد در ایــن حــوزه دانســت؛ زیــرا آنچــه او از خــود بــه جــا 
گردانی  کادمیــک، شــا و مقــاالت و یــا حتــی دیــدگاه هــای نویــن نیســت، بلکــه او بــا نگرشــی آ
کــه عــاوه بــر نشــر دیــدگاه هایــش، ادامــه دهنــده راه او هســتند و از ایــن رو، دیــدگاه  پرورانــده 
کتــاب هایــش  هــای شــرفی هماننــد بســیاری از نواندیشــان، منحصــر بــه نظریاتــی فــردی در 
کتابــی جدیــد و نظریــه  کــه هــر روز بــا  نیســت، بلکــه بــه جریانــی زنــده و پویــا بــدل شــده اســت 
کنــد. متــن پیــش رو ترجمــه مقالــه ای دربــاره عبدالمجیــد شــرفی از  ای نویــن خودنمایــی مــی 
کــه بــه سرپرســتی بســام  مجموعــه ای بــا عنــوان تجدیــد الفکــر االســامی مقاربــه نقدیــه اســت 
ــد اول  ــه اســت. جل ــون باحــدود نشــر یافت الجمــل جمــع آوری شــده و توســط مؤسســه مؤمن
ایــن مجموعــه بــا نــام اعــام تجدیــد الفکــر الدینــی بــه معرفــی افــراد و اندیشــه هــای نواندیشــان 
شــاخص در حــوزه اندیشــه دینــی پرداختــه و 11 مقالــه از نویســندگان مختلــف را در خــود جــای 
کتــاب هــا،  داده اســت. نگارنــده متــن در ابتــدای نوشــته، بــه طــور اجمالــی، زندگــی نامــه، 
مطالــب و محتــوای آثــار شــرفی را بــه رشــته تحریــر درآورده اســت. ســپس، مهــم تریــن مظاهــر 
نوگرایــی شــرفی از قبیــل نوگرایــی در روش و نوگرایــی در مضامیــن را تشــریح و انتقادهــا بــر 
کتــاب هــا و مقاالتــی  دیــدگاه وی را بیــان مــی دارد. در نهایــت، نوشــته را بــا ذکــر مهــم تریــن 

کــه دربــاره عبدالمجیــد شــرفی نوشــته شــده انــد، بــه پایــان مــی رســاند.

کلیــدواژه هــا: تجدیــد الفکــر االســامی مقاربــه نقدیــه، اعــام تجدیــد الفکــر الدینــی، 
اندیشــه. زندگینامــه،  دینــی،  اندیشــه  نواندیشــان،  تونــس،  نواندیشــی،  عبدالمجیــد شــرفی، 

 Abdulmajid Sharafi›s Life and Thought
By: Al-Monji Al-Aswad
Translated by: Narges Beheshti
Abstract: Abdulmajid Sharafi is a newly emerging 
figure in intellectualism in Tunisia, and perhaps one 
of the most influential people in this field because 
what he left behind is not just books and articles 
or even new perspectives, but some well-educated 
students who followed his path and propagated 
his ideas. Hence, Sharafi›s views, like many other 
intellectuals›, are not exclusive to some individual 
theories in his books, but have become a vibrant 
and dynamic flow that everyday has a new book or 
theory to show off. The following paper is the trans-
lation of a paper on Abdulmajid Sharafi published 
in New Islamic Thought: A Critical Approach which 
was compiled under the supervision of Bassām 
al-Jamal and printed by the institute of Mu›minoon 
bilā Hodood. The first volume of the collection, 
titled New Religious Thought introduces the most 
prominent intellectuals and their ideas with regard 
to religious thought, and contains 11 articles from 
various authors. At the beginning of this paper, 
the author briefly talks about Sharafi›s biography, 
books, and their contents. Then, he outlines the 
most important manifestations of Sharafi›s modern-
ism, such as modernism in method and modernism 
in the themes. Following this, he mentions the crit-
icisms which were levelled at his views. Finally, he 
is going to name some of the most important books 
and articles which were written about Sharafii.  
Key words: New Islamic Thought: A Critical 
Approach, New Religious Thought, Abdulmajid 
Sharafi, intellectualism, Tunisia, religious thought, 
biography, thought.

يف سيرة وأفكار عبد املجيد شر

املنجي األسود / ترمجة: نرجس هبشيت

اخلالصــة: يعــّد عبد املجيد شــريف مــن الرموز املعاصــرة للتجديد الفكري يف 
 يف هذا املجال؛ حيث مل 

ً
كثرها تأثيرا مبا أمكن القول بكونه من أ تونس، بل ر

يقتصــر تأثيــره عىل تأليف الكتب وكتابة املقاالت أو طرح آرائه اجلديدة، بل 
كادميي أســهم يف تربية تالميــذه الذين مل يكتفوا  إّنــه ومن خالل مســلكه األ

إّنا عملوا عىل مواصلة مسيرة هذا املفّكر. بنشر آرائه و

ومن هنا فال ميكن النظر إىل آراء شريفـ   كما هو احلال مع غيره من املجّددين 
ين  ـ باعتبارها حمصورًة يف آرائه الفردّية املوجودة يف كتبه، بل صارت  اآلخر
 يوم من خالل كتــاٍب جديد أو 

ّ
 يطرح نفســه كل

ً
ّيــا  فّعــااًل وحيو

ً
اليــوم تّيــارا

ّيٍة حديثة. نظر

واملقــال احلــايل هو ترمجــة ألحد املقاالت حول عبد املجيد شــريف واملنشــور 
بــٌة نقدّية قام  ضمــن جمموعــة مقــاالت بعنوان جتديد الفكر اإلســالميـ  مقار
د األّول 

ّ
جبمعها بّسام اجلمل ونشرهتا مؤّسسة مؤمنون بال حدود. وكان املجل

يف  من هذه املجموعة باسم أعالم جتديد الفكر الديين، وقد خّصص للتعر
بأفــكار عدٍد من الشــخصّيات البارزة مــن املجّددين يف جمال الفكر الديين، 

وضّم إحدى عشر مقالٍة لعدٍد من الكّتاب.

 الكاتب مقاله بسيرٍة خمتصرٍة لعبد املجيد شريف ومعلوماٍت عن كتبه 
ّ

يسهتل
ياهتا وما ضّمته من املطالب. مّث ينتقل لبيان أهّم مظاهر التجديد لدى  وحمتو
 يف ثنايا ذلك إىل 

ً
سلوب ويف املضمون، مشيرا

ُ
شريف من قبيل جتديده يف األ

أهّم النقود املوّجهة عىل آرائه يف هذا املجال.

يهنــي الكاتب مقاله باســتعراض أهــّم الكتب واملقاالت الــيت ُكتبت حول  و
عبد املجيد شريف.

بة نقدّيــة، أعالم جتديد  املفــردات األساســّية: جتديــد الفكــر اإلســالميـ  مقار
الفكــر الديــين، عبــد املجيــد شــريف، التجديــد، تونــس، املجــّددون، الفكــر 

الديين، السيرة، الفكر.
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زندگی و اندیشه عبدالمجید شرفی
متــن پیــش رو ترجمــه مقالــه ای دربــاره عبدالمجید شــرفی از مجموعه ای با عنــوان »تجدید الفکر االســامی 

مقاربة نقدیة« است که جلد اول آن با نام »اعام تجدید الفکر الدینی« به معرفی افراد و اندیشه های نواندیشان 
که با سرپرستی بسام الجمل جمع آوری  شده،  شاخص در حوزه اندیشه دینی پرداخته است. این مجموعه 

که توسط مؤسسه »مؤمنون باحدود«  در جلد اول 11 مقاله از نویسندگان مختلف را در خود جای داده است 

نشــر یافته که در ســال های اخیر به یکی از ناشــران مهم در زمینه نشــر موضوعات نوین با رعایت استانداردها 

و نگاه علمی تبدیل شده است.

عبدالمجید شــرفی از چهره های نوین نواندیشــی در تونس اســت که شــاید بتوان او را از مؤثرترین افراد در این 

حــوزه دانســت؛ زیــرا آنچــه او از خود به جا گذاشــته تنها کتاب، مقــاالت  یا حتی دیدگاه های نوین نیســت، 

گردانی پرورانده که عاوه بر نشــر دیدگاه هایش، ادامه دهنده راه او هستند و  کادمیک، شــا بلکه او با نگرشــی آ

از این رو دیدگاه های شــرفی همانند بســیاری از نواندیشان منحصر به نظریاتی فردی در کتاب هایش نیست، 

که  کتابی جدید و نظریه ای نوین خودنمایی می کند  که هر روز با  بلکه به جریانی زنده و پویا بدل شده است 

یب و کتاب هایش بیش از خود شــرفی و تألیفاتش در جامعه علمی ایران  برخــی از آنهــا همچون حمــادی ذو

شناخته شده اند.

 ترجمــه ایــن اثــر به معنای پذیرش همه دیدگاه ها نیســت و امید اســت نشــر این مقاله به شــناخت شــرفی به 

عنوان بنیان گذار جریان نواندیشــی تونســی کمک کند و زمینه ســاز آشــنایی با دیدگاه های او و بررســی و نقد 

علمی آنها باشد.

1. زندگینامه عبدالمجید شرفی
کارشناسی زبان و ادبیات  عبدالمجید شــرفی متفکر تونســی در سال 1942 در شــهر صفاقس1 به دنیا آمد. او 

کارشناســی  یس رفت. در ســال 1969  کارشناســی ارشــد به پار عرب را در ســال 1963 در تونس خواند و برای 

گرفت. ارشد را با رتبه اول به پایان رساند و در سال 1982 دکترایش را از دانشگاه دولتی تونس 

شــرفی در ســال های 1963-1968 در دبیرســتان درس داد و ســپس در مدرســه عالی معلمان تونس دســتیار 

کرد. پس از آن عبدالمجید به  یس  شد و سرانجام در سال های 1982-1986 به عنوان استاد در این مرکز تدر

یس کرد و با سمت استاد فرهنگ عربی و فکر اسامی بازنشسته شد. دانشگاه منوبه2 رفت و تا سال 2002 تدر

یاســت بخش عربی  که از جمله آنها: ر یس مســئولیت های دیگری نیز داشــت  او در این ســال ها عاوه بر تدر

یاست  مدرســه عالی معلمان در ســال 1977، مدیریت دانشــکده ادبیات و علوم انسانی )1983-1986(، ر

یاســت کمیتــه انتخــاب دســتیاران  کارگــروه اصــاح برنامه هــای عربــی در وزارت تربیــت )1987-1988(، ر

گروه  یاست  گروه مناظره چهره های برتر لغت و ادبیات عرب )1995-1999( ر یاست  علمی )1990-1991(، ر

گزینش اساتید سخنران  کمیته  یاســت  بازرســان تربیت و اندیشــه اسامی در دبیرســتان ها )1994-1998( ر

)2000-2001( بود.

که دومین شهر تونس از جهت مساحت و جمعیت است. کنار خلیج قابس و مرکز استان صفاقس  sfax .1: شهری در 
که در شهر منوبه قرار دارد. manouba university .2 دانشگاه جامع و قطب علمی غرب تونس 
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 عــاوه بــر این مــوارد، او دارای تألیفاتی به زبان های غیرعربی اســت 

همانند:

-10 ،(Ces Ecrit(La pensee islamique, rupture et fidelite ـ )
ures qui nous questionnent, La Bible et le Coran11،12(Foi 
et justice)

برخــی از کتاب هــای شــرفی بــه زبان های دیگر ترجمه شــده اســت. 

یخ« به فرانسه13 و کتاب »تحدیث  کتاب »االسام بین الرساله و التار

الفکر االسامی« به فارسی14 و مقاله »المسیحیه فی تفسیر الطبری« 
به زبان های انگلیسی و فرانسوی ترجمه شده اند.15

کتاب های عبدالمجید شرفی 3. مطالب 
بــا وجــود تعــدد تألیفــات، شــرفی در همــه کتاب هایــش تقریبــًا یک 

گاه سال ها بین نوشتن آنها فاصله  موضوع را دنبال می کند و با آنکه 

وجود دارد، وحدت موضوعی این کتب در بررســی تحلیلی و نقدی 

رابطه دین و عصر جدید آشکار است. این تألیفات به قدری به هم 

که  کتاب بزرگ شرفی هستند  گویی هر یک، فصلی از  که  مرتبط اند 

به رابطه دین و جهان مدرن می پردازد و از جنبه های مختلف آن را 

بررسی می کند.

کتــاب بزرگش را به بررســی مهم ترین   شــرفی فصل هــای متعددی از 

کشف آنها اختصاص داد. مؤلفه های تفکر اسام سنتی و 

 او بــه تفســیر قــرآن16 و ارتبــاط آن با عصــر جدید پرداخت و نگرشــی 

را که با آغاز قرن بیســتم و ظهور تفاســیر علمی قرآن شــروع شــده بود، 

کــرد. شــرفی حدیــث نبــوی17 را نیازمنــد بررســی عمیق بــه دوراز  نقــد 

افــراط و تفریــط دانســت. حدیــث از نظر شــرفی »اندوخته ای اســت 

کــه تپش نبض آن در زندگی الهام بخش ارزش های شــریف جاودانه 

دمشق، 2008م.
10. Charfi, Abdelmajid, La pensee islamique, rupture et fidelite, Albin Michel, coll 

"L islam des Lumieres", 2008.

ـ .11  Charfi, Abdelmajid, Ces Ecritures qui nous questionnent, La Bible et le Coran, 

Paris, Centurion, 1987.

12. Charfi, Abdelmajid, Foi et justice, Paris, Centurion, 1993.

13. عنوان ترجمه:
.L'islam entre le message et l'histoire, Paris, Albin Michel-tunis, Sud Ed, 2004 .ـ 

14. عنوان ترجمه: عصری سازی اندیشه دینی؛ تهران، نشر ناقد، 1382، )2003م(
15. المســیحیه فــی تفســیر الطبــری، المجلــة التونســیة للعلــوم االجتماعیــة، عــدد 59-58، 
1979م، ص 53-96. ترجمــه بــه انگلیســی در مجلــه Islamiochristiana، عــدد 6، 198، 

ص 105-148و ترجمه به فرانسه در مجله MIDEO، عدد 16، 1983م، ص 168-117.
16 االســام و الحداثة، ص 63-91؛ همچنین ر.ک به: حاشــیه 40 از ص 89 که شــرفی درباره 
گفته اســت؛ همچنین ر.ک به:  کیفیت وحی ســخن  مقایســه فهم متقدمین و متأخرین در 
یــخ، ص 170-175 و مقالــه درباره آیات 183-187 ســوره بقره  االســام بیــن الرســالة والتار
در مجموعــه »بحوث مهــداة الی محمد الطالبی فی عید میاده الســبعین«، کلیة االداب، 

منوبة )1993م(، ص 67-86 و بازنشر آن در لبنات، ص 182-165.
یخ، ص 182-176. 17. االسام و الحداثة، ص 93-111؛ االسام بین الرسالة و التار

کارگروه های علمی، ملی و دولتی شرکت  او همچنین در تعدادی از 

کــه از مهم ترین آنها می تــوان این موارد را برشــمرد: عضویت  داشــت 

گــروه مشــاوران در مجــات ایبــا )تونــس(،  در هیئــت تحریریــه یــا 

اســامیات ـ مســیحیات )رومــا(، المجلــة العربیــة لحقوق االنســان 

)تونــس(، آداب )قیــروان(، مقّدمــات )مغــرب( و دراســات مغربیــة 

گفتمــان اندیشــه )جنیف  )مغــرب(، عضــو مجلــس موسســه عربی 

کارگــروه بنیاد بررســی مغــرب معاصر )1993- 2003- 2006(، عضــو 

یابــی )1993-1996م( و عضو شــورای  گــروه ملــی ارز 2002م(، عضــو 

اقتصاد و اجتماع )1993-1997م(.

کرســی ادیــان تطبیقــی در  شــرفی از ســال 1999 تــا 2003م صاحــب 

یونســکو بــود. او همچنیــن مدیــر نشــریه »معالــم الحداثه« اســت که 

انتشــارات دار الجنــوب آن را منتشــر می کنــد. ایــن موسســه برخی از 

کرده است. تألیفات شرفی را نیز منتشر 

کتاب های عبدالمجید شرفی  .2
عبدالمجید شــرفی در میان چهره های سرشــناس نواندیشی دینی، 

فــردی پیشــرو در نهضــت دوم عربــی اســت و برخــی او را صاحــب 

مکتب پیشــرو تونســی در مطالعات اندیشــه دینی می شناسند. این 

عنوان بیراه نیســت؛ زیرا شــرفی از زمان ورودش در مباحث علمی و 

تخصصی، همواره به بررســی تفکر دینی پرداخته و در این باره بیش 

کتــاب و مقالــه و تحقیــق از او به جا مانده اســت. همچنین بر  از 40 

که دیگــران در این موضوع نگاشــته اند، مقدمه نوشــته  کتاب هایــی 

و پایان نامه هــا و تحقیقــات بســیاری را در ســطوح مختلــف علمــی 

کرده است. راهنمایی 

بوده  او  دکتری  پایان نامه  که  شرفی  تألیفات  برجسته ترین  از  یکی   

است »الفکر االسامی فی الرد علی النصاری الی نهایة القرن الرابع/ 

العاشر«3 نام دارد. از دیگر کتاب های او می توان »االسام و الحداثة«،4 
و  الحداثة  و  »الثورة  التاریخ«،6  و  الرسالة  بین  »االسام  »لبنات«،5 
االسام«7 و کتاب »مرجعیات االسام السیاسی«8 اسم برد. همچنین 
»مستقبل االسام بین الغرب و الشرق« یکی دیگر از کتاب های اوست 

که به همراه نویسنده آلمانی مراد هوفمان9 نوشته شد.

3. الفکر االسامی فی الرد علی النصاری الی القرن الرابع/العاشر؛ ط 1، الدار التونسیة للنشرـ 
المؤسسة الوطنیة للکتاب، تونس، الجزایر، 1986م.

4. االسام و الحداثة؛ ط 1، الدار التونسیة للنشر، تونس 1990م.
5. لبنات؛ ط 1، دار الجنوب للنشر، تونس، 1994م.

یخ؛ ط 1، دار الطلیعه للطباعة و النشر، بیروت، 2001م. 6. االسام بین الزسالة و التار
7. الثورة و الحداثة و االسام؛ ط 1، دار الجنوب للنشر، تونس، 2011م.

یــع، تونسـ  بیروت  یر للطباعة و النشــر و التوز 8. مرجعیــات االســام السیاســی؛ ط 1، دار التنو
ـ القاهره، 2014م

9. عبدالمجید الشــرفی و مراد هوفمان؛ مســتقبل االسالم فی الغرب و الشرق؛ ط 1، دار الفکر، 
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»مشــکلة الحکــم«27 و »االســامیون اعــداء التحدیــث ام ضحایا«28 

مســئله حکومــت در اســام را رد کرد. البته مهم تریــن تألیف در این 

که در آن اصول  کتاب »مرجعیات االسامی السیاسی« است  رابطه 

اســام سیاسی، پیش فرض های این نظریه، مبانی فکری آن و موانع 

کرده است. پیش رو برای تداوم آن را بیان 

4. مهم ترین مظاهر نوگرایی شرفی
1-4. نوگرایی در روش

الف( روش تاریخی
یخــی نــزد شــرفی، کافی اســت تا  بــرای اطــاع از اهمیــت نگــرش تار

یم. یکــی از این  نگاهــی اجمالــی بــه مهم تریــن کتاب هــای او بینداز

کــه موضوع محوری  یخ اســت  تألیفــات االســام بین الرســاله و التار

که پیامبر  کتاب، ترســیم دو مرحله متفاوت از اسام است؛ اسامی 

گرفــت و اضافات و  یخ شــکل  کــه در طــول تار کــرد و اســامی  ابــاغ 

ی داد. شــرفی معتقد اســت  که در آن رو تغییرات و آمیختگی هایی 

یخی ممکن  دســتیابی بــه تفاوت های ایــن دو مرحله جز بــا روش تار

نیســت؛ روشــی که به محصول دینی، نه بر اســاس منبع آن، بلکه به 

یخی شــکل گرفته اســت می نگرد. شرفی در  عنوان آنچه در بســتر تار

یــخ« تاش می کند  کتــاب، ذیل عنوان »الرســاله فی التار فصــل دوم 

کند. گسترده بیان  این تفکر را به شکل عملی و با تحلیلی 

یخی به  شــاید یکــی از مهم تریــن قدم هــای شــرفی دربــاره نگــرش تار

اسام، سرپرستی نگارش مجموعه »االسام واحدا و متعددا« باشد 

که بیانگر  که در آن تقریبًا 18 عنوان بررسی شده است. مجموعه ای 

فهم مســلمانان از اســام واحد در زمان و مکان و گروه های مختلف 

اســت. ایــن مباحــث از ســوی معتقدیــن بــه نگرش ســنتی بــه دین 

گون از اســام  گونا گرفت؛ زیرا آنان فهم  به شــدت مورد اعتــراض قرار 

یخ و تغییر جوامع اســامی در گذر زمان را  و دگرگونــی آن در طــول تار
قبول نداشتند.29

یخــی در ایجــاد معرفــت دینــی، بــه دیگر  شــرفی بــا پذیــرش روش تار

ســخن آنچه را پیش از آن حقایق متعال دینی شــمرده می شــدند به 

یخ نســبت داد. بنابراین معرفت دینی به محصولی بشری تبدیل  تار

کــه قداســت نــدارد. از دیــد او با ایجــاد تمایز بیــن آنچه مقدس  شــد 

یخ  اســت بــا آنچه بشــری اســت، نقد اندیشــه بشــری که در طــول تار

27. االسام و الحداثة، ص 187.
28. لبنات، ص 85.

29 برای نمونه بنگرید: ندی خیاط، موقف عبدالمجید الشرفی من الدین و التراث، الملحق 
که با  یسنده به نامگذاری اسالم سیاه  الخاص بالحوار مع تالمذة الشرفیف از ص 566. نو

کرده معترض است. که سیاه پوست بودند را قصد  کسانی  آن تنها اسالم 

کــه برای زنده نگه داشــتن آن الزم اســت تــا احادیث نبوی  اســت«18 

کــه فقــه19  ک شــود؛ اضافاتــی  کــه همــراه دارد پــا از ناخالصی هایــی 

گرفــت. وجود اختــاف در احــکام فقهی و  و اصــول20 از آنهــا نشــأت 

کــه در کتاب های فقهی اســامی قرون  حتــی تقابــل آنهــا با یکدیگــر 

گرفت  که نمی توان آنها را نادیده  اولیه برجای مانده، به حدی است 

که احکام فقهــی و اصول فهم آن،  کیــد می کند  و همیــن اختاف تأ

بشری و غیرالهی است.

 مدت کوتاهی پس از به وجودآمدن فقه، به دلیل شرایط و مقتضیات 

زمانــی، علــم کام21 و تصــوف22 ایجاد شــدند. شــرفی دربــاره این دو 

یخ به وجود آمدن آنها، بررسی دقیقی انجام داد تا عواملی را  علم و تار

که موجب پدید آمدن این علوم شدند شناسایی کند و از این طریق 

یابد چه بخش هایی از این علوم مناسب دوره مدرن است و چه  در

مسائلی با این زمان تناسب ندارد.

 عبدالمجید شرفی به مسئله زن23 و جایگاه او در جامعه پرداخت. 

گفــت: دیدگاه ســنتی  او از دو نگــرش رایــج دربــاره شــأن زن ســخن 

که  که او را دارای نقصان می دانست و دیدگاه دیگری  نســبت به زن 

نگرشی نواندیشانه نسبت به زن داشت و مدعی شد اسام سیاسی 

کــه بــرای ارزش هــای جوهــری اســام اهمیتی قائل نیســت، بــر نگاه 

ی  ســنتی نســبت به زن وفادار مانده و از نواندیشــی در این مسئله رو
گردانده است.24

 رابطــه اســام با تحجر،25 همچنین ارتباط اســام با ســکوالریزم26 از 

گزیر با آنها روبرو هستیم. شرفی  که در جهان واقعی نا مسائلی است 

کنونی،  کنــون به ویژه عصــر  کــه از ابتدای اســتعمار تا معتقــد اســت 

تحجــر و نحــوه برخورد با آن یکی از مهم ترین مســائل بوده اســت و از 

دید او اسام دینی است که وجود عناصر بشری در آن، زمینه و بستر 

کرده است؛ زیرا اسام یک روش است، نه  رشــد سکوالریزم را فراهم 

یک ایدئولوژی و این دین تکیه گاهی برای اندیشــه بشــری اســت، نه 

مبنای تحجر فکری.

در همیــن رابطــه عبدالمجیــد شــرفی بــا نوشــتن فصولــی بــا عنــوان 

یخ، ص 182. 18. االسام بین الرسالة و التار
19. همان، ص 155-140.
20. همان، ص 169-155.

21. االسام و الحداثة، ص 188-182.
22 همان، 194-188.
23 همان، 260-225.

24. مرجعیات االسام السیاسی، ص 54.
25. لبنات، ص 201-183.

26. همان، ص 63-53.
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گرفتــه، بــه دلیل تغییر نیازهــا در زمان هــای مختلف، نه تنها بی اشــکال، بلکه ضروری اســت. به این  شــکل 

ترتیــب برخــاف ادعــای برخــی منتقدان شــرفی،30 او به دنبال درهم شکســتن اســام  یا تخریب آن نیســت؛ 

زیرا معتقد اســت هر قدمی که در بازســازی اندیشــه دینی برداشــته شــود، برگرفته از جوهر واالی اسام است؛ 

که با ارزش های زمانه منافاتی ندارد. جوهری 

ب( روش تطبیقی
شــرفی مطلبــی را بــا عنوان »المنهج المقــارن فی قراءة التراث الدینی« در کتاب »لبنات« نوشــت و در تبیین 

کرد. کید  آن بر دو مسئله تأ

کنــد چه چیزی با اســام اصیل تناســب دارد و چه  کــرد تا به کمک روش تطبیقی آشــکار   ابتــدا آنکــه تــاش 

گروهی به سرپرســتی شــرفی با عنــوان »االســام واحدًا  چیــزی بــا آن هماهنــگ نیســت.31 در ایــن چارچــوب 

ینی را همچون اســام فقها، اســام  کارگیــری روش تطبیقی عناو او متعــددا« تحقیقاتــی انجــام دادنــد و با بــه 

نواندیشان، اسام صوفیان، اسام فاسفه و ... نگاشتند.

کارگیــری روش تطبیقی را   دیگــر اینکه شــرفی از اندیشــه وران مســلمان خواســت تا نتایج به دســت آمده از بــه 

کند، به ویژه آنکه با این روش ویژگی های  معتبر بدانند؛ زیرا این نتایج مهم می تواند به ما در فهم دینی کمک 

مشترکی بین نصوص دینی سه دین توحیدی خودنمایی می کند.

2-4. نوگرایی در مضامین
الف( قرآن و حدیث

کــه نمی تــوان نص قــرآن را در آیات االحــکام که تنهــا بیانگر راه حل مشــکات در عصر  شــرفی معتقــد اســت 

کــرد. بنابرایــن برای آنکــه در حصار زمــان و مکان گرفتار نشــویم، همان گونــه که فقها  نــزول آن بودنــد محــدود 

کنار  یخــی متن  در اســتنباط فقهــی بــه آن معتقدنــد، تنها راهکار تأویل نص اســت. به این ترتیب ســیاق تار

گذاشــته می شــود و عمًا نشــان می دهیم که قرآن به واســطه دســتورات و فرامین مترقی اش برای هر زمان و هر 
مکانی قابل اجراست، نه به دلیل الفاظش.32

او الزمه دســت یابی به تأویل متناســب با عصر کنونی را تعامل مســتقیم و بدون واســطه با متن قرآن دانست. 

شــرفی واســطه ها را همــان متن هــای متأخر از قرآن دانســت که مســلمانان قــرآن را از طریق آنهــا و نه خود متن 

قــرآن می فهمنــد؛ متــون ثانویه ای که همچــون حجابی متن قرآنی را بر انســان معاصر پوشــانده اند و درک قرآن 
بــه واســطه آنهــا با دو نوع قصور همراه اســت: کم توجهی به خــود متن قرآن و بی توجهی به فهم قرآن متناســب 

با زمانه.

یــادی که حدیــث نبــوی در معرفــت دینــی دارد، توجــه شایســته بــه آن را ضروری  شــرفی بــه دلیــل اهمیــت ز

می داند. از دید او یکی از مظاهر توجه به حدیث، به کارگیری روش های نوین در تعامل با آن است؛ زیرا وقتی 

یخی حدیث  یخی را در نگاه به حدیث بهــره ببریم، می توانیم از فهم تار از روش هــای نوینــی همچون روش تار

که بزرگانی چون محمد عبده،  و علوم مرتبط با آن ســخن بگوییم و این همان فهم نواندیشــانه دین اســت33 

ین: الحملة علی اســالم الحملة  پی با عناو یســنده لبنانی رضوان الســید اســت در مقاالت پی در 30. از کســانی که شــرفی را به این مســئله متهم کرد نو
یل. ر علی العرب، الشرق االوسط، 18 نیسان/ او

31. لبنات، ص 111.
32. الثورة و الحداثة و االسام، ص 179.

33. االسام و الحداثة، ص 94.
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یه درباره آن مطالبی نوشــته اند34 و شــرفی نیز بر اســاس نتایج علمی که  احمد امین، رشــید رضا و محمود ابور

یخ« از زمانمندی حدیث نبوی  کرده بودند، در کتاب »االسام بین الرساله و التار متفکران پیش از خود بیان 
گفت.35 یخی سخن  یخی حدیث نبوی با شرایط تار یا تناسب تار

ب( ختم نبوت
عبدالمجید شرفی برای تعریف ختم دو احتمال مطرح می کند. اول آنکه همانند تصور رایج، ختم به معنای 

که پیش از او آمده اند.  کامل کننده سلسله پیامبرانی است  پایان باشد، به این ترتیب محمد آخرین حلقه و 

»در ایــن صــورت کلمــه ختــم جز بر ترتیب زمانــی داللت ندارد و محمد آخرین پیامبر فرســتاده شــده و حلقه 
که از آدم آغاز و به محمد منتهی شده است«.36 پایانی از سلسله طوالنی نبوت است 

امــا شــرفی احتمــال دیگــری را بر اســاس ســخنی از محمد اقبــال، برای مفهوم ختــم بیان می کنــد و می گوید: 

»نبــوت در اســام رســاندن انســان ها بــه حدی از کمال اســت که خودشــان درک کنند دیگر نیــازی به پیامبر 

ندارند«.37 

کــه او را به هر چیز  یعنــی انســان به حدی از رشــد دســت یابــد که نیازمند رهبری بیرونــی و خارج از ذات خود 

که پیش از این انبیا،  کند نداشته باشد. با رسیدن انسان ها به این مرحله وظایفی  کوچک و بزرگی راهنمایی 

که پیش از او توســط هیچ  کرد  گرفته بودند پایان یافت؛ زیرا پیامبر خاتم انســان را با حقیقتی روبه رو  بر عهده 

کرد  پیامبری مطرح نشده بود. از نظر شرفی پیامبر خاتم انسان ها را به جایگاه موجودی مسئول و آزاد رهنمون 

که با  کــه بایــد تبعات انتخاب هایش را بپذیرد. »به این ترتیب انســان ها آزادانه اجــازه یافتند تا در خانه هایی 

که می توان گفت: »پیامبر حق، شاهد، مبشر  کن شوند«38 و با ختم نبوت است  کرده بودند سا تاش خود بنا 
و نذیر است«.39

ی و تقلید و  کــه شــرفی ختــم نبــوت را عملــی بــرای رهایــی انســان از یــوغ پیــرو تمایــز در اینجــا نهفتــه اســت 

تواناســاختن او برای به دســت گرفتن همه امور زندگی خویش می داند و از این رو انســان موجودی نوآور، خاق 

که او را ملزم می کند تا افعال رســول اهلل را مقدم بشــمارد و  که با نگرش ســنتی به انســان  و مســئول خواهد بود 
تبعیت از پیامبر را واجب می داند در تناقض است.40

 برای فهم دقیق و همه جانبه دیدگاه شرفی، نویسنده مغربی رشید بن زین فصل هفتم کتاب »مفکرو االسام 

الجــدد« را بــه عنوان »عبدالمجید شــرفی فهمی جدیــدی از ختم نبوت«41 اختصــاص داد. تبیین کامل این 
یچه ای جدید بر تفسیر دینی نواندیشانه  مسئله بسیار مهم است؛ زیرا با ارائه تفسیری نوین از مفهوم ختم، در

گرفت.42 که خود را وصی ایمان مردم می داند، در بن بست قرار خواهد  گشوده خواهد شد و تفکر سنتی 

34. همان، ص 104-92.
یخ، ص 182-176. 35. االسام بین الرسالة و التار

36. همان، ص 88.
37 همان، ص 87.

کردن آن بر اساس خواست خود است. زندگیشان را بر اساس خواست و اراده شان بسازند. کنایه از به دست گرفتن زندگی و بنا  .38
39. همان، ص 91.
40. همان، ص 92.

41. R. Benzine, les nouveaux peneseurs de I'islam, Paris, Albin Michel, 2004.pp.213-243.

42. شــهید مطهری در بحثی مبســوط درباره ختم نبوت، هر چند همانند شــرفی معتقدند که بلوغ اجتماعی بشــر از ارکان ختم نبوت و الزمه آن است، 
ولی برخالف او دلیل این بلوغ را توان مردم برای حفظ و نگهداری میراث علمی و دینی پیامبر خاتم و نشر و تبلیغ و تعلیم آموزه های ایشان می داند. 
)ختم نبوت، ص 17( مطهری معتقد اســت راه انســان و مســیر تکامل او از ســوی خداوند مشخص شــده و تنها در این صورت است که ختم نبوت 

کرد. )همان، ص 26-22( که بر اساس آن می توان راه تکامل مشخص شده را طی  یرا پیامبر خاتم قانونی ارائه داده است  معنا پیدا می کند؛ ز
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عبدالمجید شــرفی به بحث و بررســی دربــاره آن می پردازد. پژوهش 

یه می تــوان نگریســت. اول از نظر  شــرفی در ایــن موضــوع را از ســه زاو

قدمــت؛ زیــرا این موضوع یکی از اولین مســائلی اســت که شــرفی به 

آن پرداخــت و پژوهــش درباره آن را ادامــه داد. دیگر از منظر کمّیت؛ 

یادی از تألیفات شــرفی را به  زیرا پژوهش درباره فقه و اصول بخش ز

کتابی از شــرفی یافت که  خود اختصاص داده اســت و شــاید نتوان 

یه که مهم ترین آنها  در این باره مطلبی نداشــته باشــد48 و سومین زاو

که شرفی در تألیفاتش درباره فقه و  نیز هست از منظر مفهومی است 

اصول بیان می کند؛ زیرا مهم ترین دغدغه شرفی نواندیشی و مسائل 

که با قوانین و فقه ارتباطی تنگاتنگ دارد. آن است 

شرفی مطالعه درباره فقه و اصول را از مسئله ای مبنایی آغاز می کند 

و از ضرورت تمایز بین آنچه الهی اســت با آنچه ســاخته بشــر اســت 

ســخن می گوید. او فقه را دســتاوردی بشری می داند که بعدها به آن 

رنگ قداســت بخشــیده شد تا جایی که مســلمانان احکام فقهی را 

همان احکام الهی دانستند.

شرفی ضمن رد الهی بودن فقه معتقد است روش های مطلوبی برای 

اثبــات بشــری بودن احــکام فقهــی وجود دارنــد و یکی از نشــانه های 

کامل نشــدن برخی از نظریــات فقهی تا  غیرالهی بــودن ایــن احــکام، 

زمان نهادینه شدن دین است.

 به این ترتیب شــرفی که تبعیت از احکام فقهی را الزم نمی دانســت 

بــا ظهــور نواندیشــانی همچون محمــد توفیق صدقی با او همراه شــد 

کلــی، به ویــژه عبــادات را پذیرفــت49 و  و نظریــه اش دربــاره احــکام 

خواســتار تجدیدنظر در احکام عبادات شــد. او معتقد بود به جای 

ســختگیری و بحــث درباره عبادات بهتر اســت به مســائل مهم تری 

که از دیرباز در زندگی مردم نقش داشــته و جنجال برانگیز  پرداخت 

بوده اســت؛ از قبیل مسائل زنان، تعدد زوجات، ارث و دیگر مسائل 

مهــم. بــر پایه همیــن مبنا شــرفی از ضــرورت تجدیدنظر در مســائلی 

گفــت و این حکــم را از ســویی  دیگــر همچــون حکــم ارتــداد ســخن 

ناســازگار با روح اســام و از ســویی ناهمگون با معیارهای نواندیشی 

دانست.

غرض شرفی از طرح این مسائل تنها بازگویی دیدگاه های نواندیشان 

یخی تنزل  نبود، بلکه او می خواســت فقه و اصول را به مســئله ای تار

یخ بر  که نهاد دین در طول تار دهد و مجالی یابد تا لباس تقدسی را 

یخ؛  48. ر.ک به: االســام و الحداثة؛ ط 1989، لبنات، ط 1994؛ االســام بین الرسالة و التار
ط 2001؛ مرجعیات االسام السیاسی، ط 2014.

49. االسام و الحداثة، ص 147-113.

ج( اسالم و سکوالریزم
که مناقشــات  گره خورده  مفهــوم جدید ختم نبوت به مفهومی دیگر 

جــدی را میــان متفکــران دینــی برانگیختــه اســت و آن ســکوالریزم 

اســت؛ زیــرا تفکــر دینــی ســنتی همــواره بــه ســکوالریزم بــه عنــوان 

دشــمن سرسخت اســام نگریسته اســت،43 اما عبدالمجید شرفی 

همان گونه که در کتاب هایش بیان کرده است اسام را با سکوالریزم 

در تعــارض نمی دانــد؛ زیــرا از دیــد شــرفی اســام دارای ویژگی هــای 

که »بعضی از شــکل های سکوالریزم را مجاز و بلکه  ممتازی اســت 

پشــتیبانی و تأیید می کند«.44 این دیدگاه بر اســاس تعریفی از اسام 

که شرفی از ابتدا پذیرفته بود:  است 

کــه مرتبط با جامعه و  اســام بــه صراحت اعام می کند بخش هایی 

کمیــت نهادها و مظاهر دینی خارج  فرهنگ هســتند از محدوده حا
هستند.45

از منظــر شــرفی اســام هماننــد دو دیــن یهــود و مســیحیت دینــی 

که  توحیدی اســت و در همه آنها تصوری مشــترک از خدایی اســت 

صفــات وجــودی ممتــاز او، بین خــدا بقیه موجــودات و جهان تمایز 

کــه دارای ایــن  ایجــاد می کنــد. از جهــت نظــری ایمــان بــه خدایــی 

کامل »از بیشــتر راه های رســیدن به  صفــات اســت، به معنــای قطع 

کــه از قوی تریــن آثار تقــدس همانند  خداســت؛ اســام دینی اســت 

یــخ بــه  اســرار و معجــزات و ســحر رهــا شــده و بــرای اولیــن بــار در تار

انســان خوداتکایی داده اســت و او را مسئول می داند«.46 شرفی این 

که ظهور ســکوالریزم را  ویژگــی اســام را از مهم ترین عواملی می داند 

پشتیبانی می کند.

بــا وجــود آنکه این مســئله در واقعیت کامًا محقق نشــد، ولی از نظر 

شــرفی با توجه به عقانیتی که در اوامر و نواهی شــریعت وجود دارد، 

که  شریعت در برابر سکوالریزم تغییرپذیر است. این شریعتی است 

موافقت و همراهی با آن یا نپذیرفتن آن، ســلبًا یا ایجابًا با نظام عالم 

م چه صالح باشــد و چه دچار فســاد شــود، با 
َ
مرتبط نیســت47 و عال

گناهان او ارتباطی ندارد. صاح مؤمن یا ارتکاب 

د( فقه و اصول فقه
که  فقــه و اصــول یکــی از مهم تریــن محورهــای معرفــت دینی اســت 

43. بــرای نمونــه بنگرید: یوســف قرضــاوی، االســام و العلمانیــة وجها لوجــه، مکتبه وهبة، 
ط 7، 1997م؛ ســفر الحوالــی، العلمانیــة، نشــأتها و تطورهــا و آثارهــا فــی الحیــاة االســالمیة 

المعاصرة، رسالة ماجیستر دانشگاه ام القری.
44. لبنات، ص 61.

45. همان.

46. همان.
47. همان.
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شــراب بیــان نمی کنند و علــت حکم فقها برداشــتی غلط از معنای 

نهــی اســت. آنها نهی را بــه معنای اجتنــاب و حرمت دانســتند، در 

که در قرآن با  که نص آیه در این باره صراحــت ندارد؛ به ویژه  صورتــی 

آیاتی همچون 145 انعام55 مواجه هســتیم که به روشــنی از محرمات 

چهارگانه غذاها و نوشیدنی ها سخن گفته و از خمر نام نبرده است.

که شــرفی دست برداشتن از فقه قدیم را در   به طورکلی می توان گفت 

عبادات یا غیر آن ضروری می داند و این ســخن را که فقه، شــریعت 

را به تصویر می کشد نمی پذیرد.

از نظر شرفی وقتی مسلمان امروزی بخواهد قرائتی نوین از نص دین 

کنار بگذارد؛ زیرا نص دینی باید  داشــته باشــد، باید احکام فقهی را 

بــدون واســطه و بــا قرائتی نویــن بازخوانی شــود، نــه از ورای حجاب 

کــه مبتنی بر شــرایط  کتــب فقهی  متن هــای درجــه دومــی همچــون 

یــخ به وجود آمده اند و ثمــره مواجهه افراد با نصوص در زمان های  تار

که پیشینیان با قرائت مستقیم نص،  پیشین هستند. آیا همان گونه 

یافتند، مســلمان امــروز توجه ندارد  آنچه متناســب زمان خود بود در

کــه بــا به کارگیری فقه قدیم در دوره معاصر، در واقع با قوانینی زندگی 

که هر چند در زمان وضع، دســتوراتی به روز و مترقی بودند،  می کند 

کنونی، قدیمی و نامتناسب هستند؟ نسبت به دوره 

5. انتقادها بر دیدگاه شرفی
که شــرفی در نواندیشــی دینی  یادی  گســترده و تأثیر ز نتایج خاص و 

کــرد، صرف نظــر از درســتی یا نادرســتی آنهــا مســلمانان را به  ایجــاد 

کنش واداشته است. وا

بــه ایــن ترتیــب  قرائــت نقــدی یکــی از مظاهــر نواندیشــی اســت و 

که یکــی از خواســته هایش در مرحله ســوم بود، با  شــرفی همان گونــه 

مطرح کــردن ایــن مباحث ما را بــه نگرش انتقادی عمیقــی بازگرداند 

کادمی در مدارس تونس شده است. کنون یکی از لوازم بحث ا که ا

در ابتدا بهتر است از برخی انتقادات غیرعلمی و تهمت هایی که به 

عبدالمجید شــرفی نسبت داده شــد یاد کنیم. خرده گیری هایی که 

برخــی بــا مطرح کردن آنها از بحث درباره نتایج و دیدگاه های شــرفی 

شــانه خالــی کردنــد.56 این دســته از کتاب هــا به دلیــل پیش داوری 

نتیجه علمی در برنداشتند و در موارد بسیاری با بیان بریده و خارج 

کردند.57 برخی  از سیاق سخنان شرفی حقیقت را تحریف یا جعل 

ْو 
َ
ْن َیُکوَن َمْیَتًة أ

َ
 أ

َّ
مًا َعلی  طاِعٍم َیْطَعُمــُه ِإال ّيَ ُمَحّرَ

َ
وِحَي ِإل

ُ
ِجُد في  مــا أ

َ
55. االنعــام: 145: »ُقــْل ال أ

ْحَم ِخنزیر ...«.
َ
ْو ل

َ
َدمًا َمْسُفوحًا أ

56. ر.ک به: ندی خیاط، موقف عبدالمجید شرفی من الدین و التراث، ص 35.
57. ر.ک به: باجو، مصطفی، العلمانیون العرب و موقفهم من االسام.

کند.50 پیکر فقه بافته بود، از آن جدا 

ه( قرائت جدید برخی از احکام فقهی
بهتر است پیش از بحث جدی درباره نواندیشی در احکام فقهی به 

که شرفی با عنوان »المنهج فی رسالة  کنیم  مسئله ای مبنایی اشاره 

گفــت. ایــن منهــج و روش بــر دو عنصــر  المحمدیــة«51 از آن ســخن 
تکیــه دارد: اول عــدم جدایــی آیــات االحــکام از یکدیگــر و پرهیــز از 

یخی و دیگر عدم اباغ احکام فقهی  بیرون کشــیدن آنها از ســیاق تار

توســط پیامبــر. احکامــی که در اصطــاح آنها را واجب، مســتحب، 

مباح، مکروه و حرام می نامند.

بــر پایــه این دو مبنــا، احکام فقهی چیزی جز مســئله ای شــکل یافته 

یخی خاص نیســت و برخاف آنچه در فرهنگ دینی  در شــرایط تار

کرده و قطعی دانســته شــده اســت، انجــام این دســتورات بر  رســوخ 

کنونــی واجب نیســت؛ زیرا هــدف رســالت پیامبر وضع  مســلمانان 

این احکام نبود، بلکه جوهر دین اهتمام به تشــخیص خیر و شــر در 

زمان وقوع آن است.

بــرای مثــال احــکام نمــاز با محــل ســکونت و جغرافیای مســلمانان 

صدر اســام متناســب اســت، اما این احکام با شــرایط مســلمانان 

که روز و شب های بسیار طوالنی دارند همخوان  کن در مناطقی  ســا

نیســت. آیــا امــکان دارد مســلمانان ایــن مناطــق به همــان احکامی 

کــه فقیهــان بــرای مســلمانان صــدر اســام وضــع کرده  عمــل کننــد 

بودنــد؟ همیــن مســئله دربــاره روزه نیــز به دلیــل تأثیر زمــان و منطقه 

جغرافیایی بر آن می تواند صادق باشــد، اما شرفی درباره روزه بحث 

که در نص قرآن به صراحت  دیگــری مطرح می کند. او معتقد اســت 

اعام شده روزه داری امری اختیاری است، اما نگرش فقهی قدیم از 

این مسئله چشم پوشی کرد و با جریان نهادینه کردن دین که طبیعتًا 

به سختگیری و تعبدگرایی تمایل داشت همراه شد.

بــا همیــن مبنــا شــرفی از ضــرورت بازنگــری در حکــم حرمــت خمــر 

گفــت. بــر اســاس متــون فقهــی در آیــات 219 بقــره52 و 43  ســخن 

یج بیان شــده اســت، ولی  نســاء53 و 90 مائــده54 حرمــت خمر به تدر

شــرفی معتقــد اســت این آیــات حکم صریحــی را دربــاره حرام بودن 

یخ، ص 154-140. 50. االسام بین الرسالة و التار
51. همان، ص 60.

اِس َو ِإْثُمُهما  َکبیٌر َو َمناِفــُع ِللّنَ َمْیِســِر ُقــلْ فیِهما ِإْثٌم 
ْ
َخْمِر َو ال

ْ
وَنَك َعِن ال

ُ
52. البقــره: 219: »َیْســَئل

ُکْم 
َّ
َعل

َ
یــاِت ل

ْ
ُکُم ال

َ
ــُن اهَّلُل ل َعْفَو َکذِلــَك ُیَبّیِ

ْ
وَنَك مــا ذا ُیْنِفُقــوَن ُقــِل ال

ُ
ْکَبــُر ِمــْن َنْفِعِهمــا َو َیْســَئل

َ
أ

ُروَن«.
َ

َتَتَفّک
ون  ...«.

ُ
ُموا ما َتُقول

َ
ی َتْعل ى  َحّتَ ْنُتْم ُسکار

َ
الَة َو أ ُبوا الّصَ ذیَن آَمُنوا ال َتْقَر

َّ
َها ال ّیُ

َ
53. النسا: 43: »یا أ

ْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل 
َْ

ْنصــاُب َو ال
َْ

َمْیِســُر َو ال
ْ
َخْمُر َو ال

ْ
َما ال ذیَن آَمُنوا ِإّنَ

َّ
َهــا ال ّیُ

َ
54. المائــده:90: »یــا أ

ُکْم ُتْفِلُحوَن«.
َّ
َعل

َ
ْیطاِن َفاْجَتِنُبوُه ل الّشَ
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تکلیــف رها کردند58 و بعضــی دیگر نیز به جای  گویی، خوانندگانشــان را ســردرگم و با نیــز با مغالطه و ناســزا

نقــد، بــه تکفیــر شــرفی و گناهکاردانســتن او پنــاه بردنــد.59 مطالب ایــن کتاب ها بــا نقد هدفمنــد و متین در 

تعارض است؛ زیرا اندیشه ساز نیست، بلکه ویرانگر تفکر است.

با بررسی محتوایی افکار شرفی بدون شک می توان آنها را ثمره تاش علمی دانست که با به کارگیری روش های 

علمی نوین و متفاوت با روش های نقلی پیشین به دست آمده است. دیدگاه های شرفی بی سابقه نیست و 

بر پاره ای از نتایج فکری نواندیشان پیشین خود در اوایل قرن بیستم پایه گذاری شده است. بنابراین می توان 

که به بحث و جســتجو در تراث پرداخت و پیش از او بزرگانی چون احمد  کســی نیســت  گفت شــرفی اولین 

کرده اند. امین، محمد عبده، محمد توفیق صدقی و دیگران چنین 

بر این اســاس افکار شــرفی حلقه ای از حلقات نواندیشــی دینی است که از قرن نوزدهم آغاز شده و تا به امروز 

گفت ویژگی شــرفی ایجاد قواعد دقیق و منطقی برای نواندیشــی در مباحث  ادامه یافته اســت. شــاید بتوان 

گردانش  که با سرپرستی او و یا شا گردانش است. از اهمیت طرح های علمی  کادمیک و نشــر آنها توســط شا ا

کادمیک پی برد. انجام شده است، به خوبی می توان به میزان رسوخ این نگرش نوین در مباحث آ

یخــی شــرفی دربــاره شــکل عبــادات نشــان می دهد برخــی از آنچه هــم اینک رایج اســت، به   بررســی های تار

تحــوالت پــس از عصــر نبــوی بازمی گــردد؛ تغییراتــی که در قــرون اولیــه از تمدن اســامی انجام شــد. از این رو 

یات بازگشــت به جوهر رســالت محمدی  کنارگذاشــتن آنها، فراخوانی منطقی و از ضرور دعوت شــرفی برای 

که در رابطه با خدا، خود  که برای ایجاد مفهوم جدیدی از انسان به وجود آمد، انسانی مختار  است. رسالتی 

و دیگران مسئولیت پذیر است.

اما شــرفی همچنان باید به چند ســؤال جواب دهد؟ آیا از نظر او آنچه رســول اهلل مثًا در نماز انجام می دادند، 

برای مســلمانان امروزی واجب نیســت؟ آیا ممکن نیست از مجموعه احادیث درباره افعال رسول اهلل هنگام 

نماز که اســاس دین اســت، به صورت تقریبی به کیفیت نماز ایشــان، قبل از آنکه چیزی به آن اضافه شــود، 

دست یافت؟

یم صورتــی مثالی از  آیــا بــه دور از فقــه قدیمــی وغیرپویا می تــوان از جوهر عبادات ســخن گفت؟ آیــا اجازه دار

جوهــر اســام ایجــاد کنیم که نواندیشــی پرشــتاب همواره آن را بــا چالش هایی جدیدی مواجــه کند؟ یا آنکه 

کنند؟  کنیم تا دوباره دیگران برای ما مسلمانان تعیین تکلیف  که هست رها  بهتر است مسئله را همان گونه 

یم جوهــر دین، به خودی خود، در آینده  آیــا بــا تأســی به این قول فقهی که »آنها را رها کن تا واقع شــود« توقع دار

کند؟ حلول 

گردانش در مــدارس تونس بــه آن دســت یافتند، این ســؤال  کــه شــرفی و شــا بــا وجــود اهمیــت نتایــج فکــری 

که تا چه زمانی نخبگان فرهنگی و متخصصان  خصوصًا با وجود تغییرات بعد از انقاب تونس باقی است 

کار خود را تنها در مسائل معرفتی خاص منحصر خواهند کرد؟ آیا این مدرسه به نقش خود، یعنی  این تفکر، 

یات نواندیشی ادامه خواهد داد؟ نقد ذاتی به عنوان ضرور

اینها برخی از ســؤاالتی اســت که عاقه مندیم پاســخ به آنها ما را به ذاتی که دارای خاستگاهی متعالی است 

یخیت است. یخ ندارد، اما نواندیشی عین تار کنار بزند؛ زیرا امر مقدس تار برساند و اغیار را 

58. ر.ک به: عامری، سامی، جهاالت و اضالیل: نقض افتراءات عبدالمجید الشرفی علی السنة النبویة.
59. ر.ک به: الطالبی، محمد، لیطمئن قلبی.
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که درباره عبدالمجید شرفی نوشته شده است کتاب ها و مقاالتی  6. مهم ترین 
یع، مصر،  ـ باجو، مصطفی؛ العلمانیون العرب و موقفهم من االســام؛ ط 1، المکتبة االســامیة للنشــر و التوز

)2012م(.

ـ حمزه، محمد؛ اســام المجددین، ضمن سلســلة: )االســام واحدا و متعددا(؛ ط 1، دار الطلیعه و الطباعة 

و النشر، بیروت، )2007م(.

ـ خیــاط، نــدی بنــت حمزه؛ موقــف عبدالمجید الشــرفی من التراث و الدین؛ دراســة تحلیلیة نقدیة، رســالة 

ارائه شده برای دکترای در بخش عقیده دانشکده دعوت و اصول دین، شماره 43070010، )1433هـ/2012م(.

ـ ابن زین، رشید؛ المفکرون الجدد فی االسام؛ ترجمه حّسان عباس؛ دار الجنوب للنشر، تونس، )2009م(.

ـ الســید، رضوان؛ الحملة علی االســام و الحملة علی العرب؛ مقاله در روزنامه الشــرق االوســط؛ 18 نیسان/ 

اوریل، )2014م(.

ـ السید، رضوان؛ رّدا علی طرابیشی و الهونی: لماذا حملت علی العقانیین العرب؟ مقاله در روزنامه الشرق 

االوسط، 2 أیار/ می، )2014م(.

یه، )2014م(. ـ السید، رضوان؛ مواجهه التقلید ام االصولیة؛ مقاله در روزنامه االتحاد؛ 16 شباط/فور

ـ الطالبی، محمد؛ لیطمئن قلبی؛ ط 1، دار سیراس للنشر، تونس، )2007م(.

ـ عامری، ســامی؛ جهاالت و اضالیل: نقض افترائات عبدالمجید الشــرفی علی الســنة النبویة؛ دار البصائر، 

)2014م(.

ـ ابن عبد الجلیل؛ المصنف، مســاهمة المعاصرین فی تجدید الفکر االســامی؛ ســاالنه الجامعه التونســیة، 

ع 45، )2001م(.

ـ یوســفی، محمد لطفی؛ القراءة المقاومة و بکاء الحجر )الســلفیة المندسة فی آلیات الخطاب الحداثوی(؛ 

سکربیوس، )2002م(.
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_ Sami Antoine Khalife Ing. Physique, ABDELMAJID CHARFI nouveau peneseurs de 
I'islam Un home du dialogue Islamo-chretien, Beyrouth, le 22 octobre 2013.
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