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زندگی و اندیشه عبدالمجید شرفی
المنجی االسود  /ترجمه نرگس بهشتی
چکیــده :عبدالمجیــد شــرفی از چهــره هــای نویــن نواندیشــی در تونــس اســت کــه شــاید بتــوان
او را از مؤثرتریــن افــراد در ایــن حــوزه دانســت؛ زیــرا آنچــه او از خــود بــه جــا گذاشــته تنهــا کتــاب
و مقــاالت و یــا حتــی دیــدگاه هــای نویــن نیســت ،بلکــه او بــا نگرشــی آ کادمیــک ،شــا گردانی
پرورانــده کــه عــاوه بــر نشــر دیــدگاه هایــش ،ادامــه دهنــده راه او هســتند و از ایــن رو ،دیــدگاه
هــای شــرفی هماننــد بســیاری از نواندیشــان ،منحصــر بــه نظریاتــی فــردی در کتــاب هایــش
نیســت ،بلکــه بــه جریانــی زنــده و پویــا بــدل شــده اســت کــه هــر روز بــا کتابــی جدیــد و نظریــه
ای نویــن خودنمایــی مــی کنــد .متــن پیــش رو ترجمــه مقالــه ای دربــاره عبدالمجیــد شــرفی از
مجموعــه ای بــا عنــوان تجدیــد الفکــر االســامی مقاربــه نقدیــه اســت کــه بــه سرپرســتی بســام
الجمــل جمــع آوری شــده و توســط مؤسســه مؤمنــون بالحــدود نشــر یافتــه اســت .جلــد اول
ایــن مجموعــه بــا نــام اعــام تجدیــد الفکــر الدینــی بــه معرفــی افــراد و اندیشــه هــای نواندیشــان
شــاخص در حــوزه اندیشــه دینــی پرداختــه و  11مقالــه از نویســندگان مختلــف را در خــود جــای
داده اســت .نگارنــده متــن در ابتــدای نوشــته ،بــه طــور اجمالــی ،زندگــی نامــه ،کتــاب هــا،
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
دیــدگاه وی را بیــان مــی دارد .در نهایــت ،نوشــته را بــا ذکــر مهــم تریــن کتــاب هــا و مقاالتــی
کــه دربــاره عبدالمجیــد شــرفی نوشــته شــده انــد ،بــه پایــان مــی رســاند.

Abdulmajid Sharafi›s Life and Thought
By: Al-Monji Al-Aswad
Translated by: Narges Beheshti
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زندگی و اندیشه عبدالمجید شرفی
متــن پیــش رو ترجمــه مقالــهای دربــاره عبدالمجید شــرفی از مجموعهای با عنــوان «تجدید الفکر االســامی

المنجی االسود
نرگس بهشتی

مقاربة نقدیة» است که جلد اول آن با نام «اعالم تجدید الفکر الدینی» به معرفی افراد و اندیشههای نواندیشان
شاخص در حوزه اندیشه دینی پرداخته است .این مجموعه که با سرپرستی بسام الجمل جمعآوریشده،
در جلد اول  11مقاله از نویسندگان مختلف را در خود جای داده است که توسط مؤسسه «مؤمنون بالحدود»
نشــر یافته که در ســالهای اخیر به یکی از ناشــران مهم در زمینه نشــر موضوعات نوین با رعایت استانداردها
و نگاه علمی تبدیل شده است.
عبدالمجید شــرفی از چهرههای 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 دیدگاههای نوین نیســت،
بلکه او با نگرشــی آ کادمیک ،شــاگردانی پرورانده که عالوه بر نشــر دیدگاههایش ،ادامهدهنده راه او هستند و
از اینرو دیدگاههای شــرفی همانند بســیاری از نواندیشان منحصر به نظریاتی فردی در کتابهایش نیست،
بلکه به جریانی زنده و پویا بدل شده است که هر روز با کتابی جدید و نظریهای نوین خودنمایی میکند که
برخــی از آنهــا همچون حمــادی ذویب و کتابهایش بیش از خود شــرفی و تألیفاتش در جامعه علمی ایران
شناخته شدهاند.
ترجمــه ایــن اثــر به معنای پذیرش همه دیدگاهها نیســت و امید اســت نشــر این مقاله به شــناخت شــرفی به
عنوان بنیانگذار جریان نواندیشــی تونســی کمک کند و زمینهســاز آشــنایی با دیدگاههای او و بررســی و نقد
علمی آنها باشد.

 .1زندگینامه عبدالمجید شرفی
عبدالمجید شــرفی متفکر تونســی در سال  1942در شــهر صفاقس 1به دنیا آمد .او کارشناسی زبان و ادبیات
عرب را در ســال  1963در تونس خواند و برای کارشناســی ارشــد به پاریس رفت .در ســال  1969کارشناســی
ارشد را با رتبه اول به پایان رساند و در سال  1982دکترایش را از دانشگاه دولتی تونس گرفت.
شــرفی در ســالهای  1968-1963در دبیرســتان درس داد و ســپس در مدرســه عالی معلمان تونس دســتیار
شد و سرانجام در سالهای  1986-1982به عنوان استاد در این مرکز تدریس کرد .پس از آن عبدالمجید به
دانشگاه منوبه 2رفت و تا سال  2002تدریس کرد و با سمت استاد فرهنگ عربی و فکر اسالمی بازنشسته شد.
او در این ســالها عالوه بر تدریس مســئولیتهای دیگری نیز داشــت که از جمله آنها :ریاســت بخش عربی
مدرســه عالی معلمان در ســال  ،1977مدیریت دانشــکده ادبیات و علوم انسانی ( ،)1986-1983ریاست
کارگــروه اصــاح برنامههــای عربــی در وزارت تربیــت ( ،)1988-1987ریاســت کمیتــه انتخــاب دســتیاران
علمی ( ،)1991-1990ریاست گروه مناظره چهرههای برتر لغت و ادبیات عرب ( )1999-1995ریاست گروه
بازرســان تربیت و اندیشــه اسالمی در دبیرســتانها ( )1998-1994ریاســت کمیته گزینش اساتید سخنران
( )2001-2000بود.

 :sfax .1شهری در کنار خلیج قابس و مرکز استان صفاقس که دومین شهر تونس از جهت مساحت و جمعیت است.
 manouba university .2دانشگاه جامع و قطب علمی غرب تونس که در شهر منوبه قرار دارد.
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یفرش دیجملادبع هشیدنا و یگدنز

او همچنین در تعدادی از کارگروههای علمی ،ملی و دولتی شرکت

عــاوه بــر این مــوارد ،او دارای تألیفاتی به زبانهای غیرعربی اســت

داشــت کــه از مهمترین آنها میتــوان این موارد را برشــمرد :عضویت

همانند:

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

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

اســامیات ـ مســیحیات (رومــا) ،المجلــة العربیــة لحقوق االنســان
ّ
(تونــس) ،آداب (قیــروان) ،مقدمــات (مغــرب) و دراســات مغربیــة
(مغــرب) ،عضــو مجلــس موسســه عربی گفتمــان اندیشــه (جنیف

برخــی از کتابهــای شــرفی بــه زبانهای دیگر ترجمه شــده اســت.

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

کتاب «االسالم بین الرساله و التاریخ» به فرانسه 13و کتاب «تحدیث

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

الفکر االسالمی» به فارسی 14و مقاله «المسیحیه فی تفسیر الطبری»

اقتصاد و اجتماع (1997-1993م).

به زبانهای انگلیسی و فرانسوی ترجمه شدهاند.

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

 .3مطالب کتابهای عبدالمجید شرفی

15

یونســکو بــود .او همچنیــن مدیــر نشــریه «معالــم الحداثه» اســت که
انتشــارات دار الجنــوب آن را منتشــر میکنــد .ایــن موسســه برخی از

موضوع را دنبال میکند و با آنکه گاه سالها بین نوشتن آنها فاصله

تألیفات شرفی را نیز منتشر کرده است.

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

 .2کتابهای عبدالمجید شرفی

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

عبدالمجید شــرفی در میان چهرههای سرشــناس نواندیشی دینی،
فــردی پیشــرو در نهضــت دوم عربــی اســت و برخــی او را صاحــب
مکتب پیشــرو تونســی در مطالعات اندیشــه دینی میشناسند .این

مرتبطاند که گویی هر یک ،فصلی از کتاب بزرگ شرفی هستند که
به رابطه دین و جهان مدرن میپردازد و از جنبههای مختلف آن را
بررسی میکند.

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

لهــای متعددی از کتــاب بزرگش را به بررســی مهمترین
شــرفی فص 

تخصصی ،همواره به بررســی تفکر دینی پرداخته و در اینباره بیش

مؤلفههای تفکر اسالم سنتی و کشف آنها اختصاص داد.

از  40کتــاب و مقالــه و تحقیــق از او به جا مانده اســت .همچنین بر
کتابهایــی که دیگــران در این موضوع نگاشــتهاند ،مقدمه نوشــته
و پایاننامههــا و تحقیقــات بســیاری را در ســطوح مختلــف علمــی
راهنمایی کرده است.

است «الفکر االسالمی فی الرد علی النصاری الی نهایة القرن الرابع/
العاشر» 3نام دارد .از دیگر کتابهای او میتوان «االسالم و الحداثة»،

4

«لبنات»« 5،االسالم بین الرسالة و التاریخ»« 6،الثورة و الحداثة و
االسالم» 7و کتاب «مرجعیات االسالم السیاسی» 8اسم برد .همچنین
«مستقبل االسالم بین الغرب و الشرق» یکی دیگر از کتابهای اوست
که به همراه نویسنده آلمانی مراد هوفمان 9نوشته شد.
 .3الفکر االسالمی فی الرد علی النصاری الی القرن الرابع/العاشر؛ ط  ،1الدار التونسیة للنشرـ
المؤسسة الوطنیة للکتاب ،تونس ،الجزایر1986 ،م.
 .4االسالم و الحداثة؛ ط  ،1الدار التونسیة للنشر ،تونس 1990م.
 .5لبنات؛ ط  ،1دار الجنوب للنشر ،تونس1994 ،م.
 .6االسالم بین الزسالة و التاریخ؛ ط  ،1دار الطلیعه للطباعة و النشر ،بیروت2001 ،م.
 .7الثورة و الحداثة و االسالم؛ ط  ،1دار الجنوب للنشر ،تونس2011 ،م.
 .8مرجعیــات االســام السیاســی؛ ط  ،1دار التنویر للطباعة و النشــر و التوزیــع ،تونس ـ بیروت
ـ القاهره2014 ،م
 .9عبدالمجید الشــرفی و مراد هوفمان؛ مســتقبل االسالم فی الغرب و الشرق؛ ط  ،1دار الفکر،
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او بــه تفســیر قــرآن 16و ارتبــاط آن با عصــر جدید پرداخت و نگرشــی
را که با آغاز قرن بیســتم و ظهور تفاســیر علمی قرآن شــروع شــده بود،
نقــد کــرد .شــرفی حدیــث نبــوی 17را نیازمنــد بررســی عمیق ب ـهدوراز
افــراط و تفر یــط دانســت .حدیــث از نظر شــرفی «اندوختهای اســت

یکی از برجستهترین تألیفات شرفی که پایاننامه دکتری او بوده

6

ً
بــا وجــود تعــدد تألیفــات ،شــرفی در همــه کتابهایــش تقریبــا یک

کــه تپش نبض آن در زندگی الهامبخش ارزشهای شــریف جاودانه
دمشق2008 ،م.
10. Charfi, Abdelmajid, La pensee islamique, rupture et fidelite, Albin Michel, coll
"L islam des Lumieres", 2008.
 Charfi, Abdelmajid, Ces Ecritures qui nous questionnent, La Bible et le Coran,ـ 11.
Paris, Centurion, 1987.
12. Charfi, Abdelmajid, Foi et justice, Paris, Centurion, 1993.

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

 .14عنوان ترجمه :عصریسازی اندیشه دینی؛ تهران ،نشر ناقد2003( ،1382 ،م)
 .15المســیحیه فــی تفســیر الطبــری ،المجلــة التونســیة للعلــوم االجتماعیــة ،عــدد ،59-58
1979م ،ص  .96-53ترجمــه بــه انگلیســی در مجلــه  ،Islamiochristianaعــدد ،198 ،6
ص 148-105و ترجمه به فرانسه در مجله  ،MIDEOعدد 1983 ،16م ،ص .168-117
 16االســام و الحداثة ،ص 91-63؛ همچنین ر.ک به :حاشــیه  40از ص  89که شــرفی درباره
مقایســه فهم متقدمین و متأخرین در کیفیت وحی ســخن گفته اســت؛ همچنین ر.ک به:
االســام بیــن الرســالة والتار یــخ ،ص  175-170و مقالــه درباره آیات  187-183ســوره بقره
در مجموعــه «بحوث مهــداة الی محمد الطالبی فی عید میالده الســبعین» ،کلیة االداب،
منوبة (1993م) ،ص  86-67و بازنشر آن در لبنات ،ص .182-165
 .17االسالم و الحداثة ،ص 111-93؛ االسالم بین الرسالة و التاریخ ،ص .182-176
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اســت» 18کــه برای زنده نگهداشــتن آن الزم اســت تــا احادیث نبوی

28

19

مســئله حکومــت در اســام را رد کرد .البته مهمتریــن تألیف در این

و اصــول 20از آنهــا نشــأت گرفــت .وجود اختــاف در احــکام فقهی و

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

حتــی تقابــل آنهــا با یکدیگــر کــه در کتابهای فقهی اســامی قرون

اســام سیاسی ،پیشفرضهای این نظریه ،مبانی فکری آن و موانع

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

پیش رو برای تداوم آن را بیان کرده است.

از ناخالصیهایــی کــه همــراه دارد پــاک شــود؛ اضافاتــی کــه فقــه

و همیــن اختالف تأ کیــد میکند که احکام فقهــی و اصول فهم آن،
بشری و غیرالهی است.
مدت کوتاهی پس از بهوجودآمدن فقه ،به دلیل شرایط و مقتضیات

«مشــکلة الحکــم» 27و «االســامیون اعــداء التحدیــث ام ضحایا»

 .4مهمترین مظاهر نوگرایی شرفی
 .4-1نوگرایی در روش
الف) روش تاریخی

زمانــی ،علــم کالم 21و تصــوف 22ایجاد شــدند .شــرفی دربــاره این دو

بــرای اطــاع از اهمیــت نگــرش تاریخــی نــزد شــرفی ،کافی اســت تا

علم و تاریخ بهوجودآمدن آنها ،بررسی دقیقی انجام داد تا عواملی را

بهــای او بیندازیم .یکــی از این
نگاهــی اجمالــی بــه مهمتر یــن کتا 

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

تألیفــات االســام بین الرســاله و التاریخ اســت کــه موضوع محوری

دریابد چه بخشهایی از این علوم مناسب دوره مدرن است و چه

کتاب ،ترســیم دو مرحله متفاوت از اسالم است؛ اسالمی که پیامبر

مسائلی با این زمان تناسب ندارد.

ابــاغ کــرد و اســامی کــه در طــول تاریخ شــکل گرفــت و اضافات و

عبدالمجید شرفی به مسئله زن 23و جایگاه او در جامعه پرداخت.
او از دو نگــرش رایــج دربــاره شــأن زن ســخن گفــت :دیدگاه ســنتی
نســبت به زن که او را دارای نقصان میدانست و دیدگاه دیگری که
نگرشی نواندیشانه نسبت به زن داشت و مدعی شد اسالم سیاسی
کــه بــرای ارزشهــای جوهــری اســام اهمیتی قائل نیســت ،بــر نگاه
ســنتی نســبت به زن وفادار مانده و از نواندیشــی در این مسئله روی

دســتیابی بــه تفاوتهای ایــن دو مرحله جز بــا روش تاریخی ممکن
نیســت؛ روشــی که به محصول دینی ،نه بر اســاس منبع آن ،بلکه به
عنوان آنچه در بســتر تاریخی شــکل گرفته اســت مینگرد .شرفی در
فصــل دوم کتــاب ،ذیل عنوان «الرســاله فی التار یــخ» تالش میکند
این تفکر را به شکل عملی و با تحلیلی گسترده بیان کند.
شــاید یکــی از مهمتر یــن قدمهــای شــرفی در بــاره نگــرش تاریخی به

گردانده است.

24

رابطــه اســام با تحجر 25،همچنین ارتباط اســام با ســکوالریزم 26از
مسائلی است که در جهان واقعی نا گزیر با آنها روبرو هستیم .شرفی
معتقــد اســت کــه از ابتدای اســتعمار تا کنــون بهویژه عصــر کنونی،
تحجــر و نحــوه برخورد با آن یکی از مهمترین مســائل بوده اســت و از
دید او اسالم دینی است که وجود عناصر بشری در آن ،زمینه و بستر
رشــد سکوالریزم را فراهم کرده است؛ زیرا اسالم یک روش است ،نه
یک ایدئولوژی و این دین تکیهگاهی برای اندیشــه بشــری اســت ،نه
مبنای تحجر فکری.

اسالم ،سرپرستی نگارش مجموعه «االسالم واحدا و متعددا» باشد
ً
که در آن تقریبا  18عنوان بررسی شده است .مجموعهای که بیانگر
فهم مســلمانان از اســام واحد در زمان و مکان و گروههای مختلف
اســت .ایــن مباحــث از ســوی معتقدیــن بــه نگرش ســنتی بــه دین
بهشــدت مورد اعتــراض قرار گرفت؛ زیرا آنان فهم گوناگون از اســام
و دگرگونــی آن در طــول تاریخ و تغییر جوامع اســامی در گذر زمان را
قبول نداشتند.

29

شــرفی بــا پذیــرش روش تاریخــی در ایجــاد معرفــت دینــی ،بــه دیگر

در همیــن رابطــه عبدالمجیــد شــرفی بــا نوشــتن فصولــی بــا عنــوان
 .18االسالم بین الرسالة و التاریخ ،ص .182
 .19همان ،ص .155-140
 .20همان ،ص .169-155
 .21االسالم و الحداثة ،ص .188-182

تغییرات و آمیختگیهایی که در آن روی داد .شــرفی معتقد اســت

یشــدند به
ســخن آنچه را پیش از آن حقایق متعال دینی شــمرده م 
تاریخ نســبت داد .بنابراین معرفت دینی به محصولی بشری تبدیل
شــد کــه قداســت نــدارد .از دیــد او با ایجــاد تمایز بیــن آنچه مقدس
اســت بــا آنچه بشــری اســت ،نقد اندیشــه بشــری که در طــول تاریخ

 22همان.194-188 ،
 23همان.260-225 ،

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

 .24مرجعیات االسالم السیاسی ،ص .54

 29برای نمونه بنگرید :ندی خیاط ،موقف عبدالمجید الشرفی من الدین و التراث ،الملحق
الخاص بالحوار مع تالمذة الشرفیف از ص  .566نویسنده به نامگذاری اسالم سیاه که با
آن تنها اسالم کسانی که سیاهپوست بودند را قصد کرده معترض است.

 .25لبنات ،ص .201-183
 .26همان ،ص .63-53
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شــکل گرفتــه ،بــه دلیل تغییر نیازهــا در زمانهــای مختلف ،نهتنها بیاشــکال ،بلکه ضروری اســت .به این
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 اسالم است؛
جوهری که با ارزشهای زمانه منافاتی ندارد.

ب) روش تطبیقی
شــرفی مطلبــی را بــا عنوان «المنهج المقــارن فی قراءة التراث الدینی» در کتاب «لبنات» نوشــت و در تبیین
آن بر دو مسئله تأ کید کرد.
ابتــدا آنکــه تــاش کــرد تا به کمک روش تطبیقی آشــکار کنــد چه چیزی با اســام اصیل تناســب دارد و چه
ً
چیــزی بــا آن هماهنــگ نیســت 31.در ایــن چارچــوب گروهی به سرپرســتی شــرفی با عنــوان «االســام واحدا
او متعــددا» تحقیقاتــی انجــام دادنــد و با بــه کارگیــری روش تطبیقی عناوینی را همچون اســام فقها ،اســام
نواندیشان ،اسالم صوفیان ،اسالم فالسفه و  ...نگاشتند.
دیگــر اینکه شــرفی از اندیشــهوران مســلمان خواســت تا نتایج بهدس ـتآمده از بــه کارگیــری روش تطبیقی را
معتبر بدانند؛ زیرا این نتایج مهم میتواند به ما در فهم دینی کمک کند ،بهویژه آنکه با این روش ویژگیهای
مشترکی بین نصوص دینی سه دین توحیدی خودنمایی میکند.

 .4-2نوگرایی در مضامین
الف) قرآن و حدیث
شــرفی معتقــد اســت کــه نمیتــوان نص قــرآن را در آیات االحــکام که تنهــا بیانگر راه حل مشــکالت در عصر
نــزول آن بودنــد محــدود کــرد .بنابرایــن برای آنکــه در حصار زمــان و مکان گرفتار نشــویم ،همانگونــه که فقها
در اســتنباط فقهــی بــه آن معتقدنــد ،تنها راهکار تأویل نص اســت .به این ترتیب ســیاق تاریخــی متن کنار
ً
گذاشــته میشــود و عمال نشــان میدهیم که قرآن به واســطه دســتورات و فرامین مترقیاش برای هر زمان و هر
مکانی قابل اجراست ،نه به دلیل الفاظش.

32

او الزمه دســتیابی به تأویل متناســب با عصر کنونی را تعامل مســتقیم و بدون واســطه با متن قرآن دانست.
شــرفی واســطهها را همــان متنهــای متأخر از قرآن دانســت که مســلمانان قــرآن را از طریق آنهــا و نه خود متن

قــرآن میفهمنــد؛ متــون ثانویهای که همچــون حجابی متن قرآنی را بر انســان معاصر پوشــاندهاند و درک قرآن
بــه واســطه آنهــا با دو نوع قصور همراه اســت :کمتوجهی به خــود متن قرآن و بیتوجهی به فهم قرآن متناســب
با زمانه.
شــرفی بــه دلیــل اهمیــت زیــادی که حدیــث نبــوی در معرفــت دینــی دارد ،توجــه شایســته بــه آن را ضروری
میداند .از دید او یکی از مظاهر توجه به حدیث ،بهکارگیری روشهای نوین در تعامل با آن است؛ زیرا وقتی
از روشهــای نوینــی همچون روش تاریخی را در نگاه به حدیث بهــره ببریم ،میتوانیم از فهم تاریخی حدیث
و علوم مرتبط با آن ســخن بگوییم و این همان فهم نواندیشــانه دین اســت 33که بزرگانی چون محمد عبده،

 .30از کســانی که شــرفی را به این مســئله متهم کرد نویســنده لبنانی رضوان الســید اســت در مقاالت پیدرپی با عناوین :الحملة علی اســام الحملة
علی العرب ،الشرق االوسط 18 ،نیسان /اوریل.
 .31لبنات ،ص .111
 .32الثورة و الحداثة و االسالم ،ص .179
 .33االسالم و الحداثة ،ص .94
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احمد امین ،رشــید رضا و محمود ابوریه درباره آن مطالبی نوشــتهاند 34و شــرفی نیز بر اســاس نتایج علمی که
متفکران پیش از خود بیان کرده بودند ،در کتاب «االسالم بین الرساله و التاریخ» از زمانمندی حدیث نبوی
یا تناسب تاریخی حدیث نبوی با شرایط تاریخی سخن گفت.

35

ب) ختم نبوت
عبدالمجید شرفی برای تعریف ختم دو احتمال مطرح میکند .اول آنکه همانند تصور رایج ،ختم به معنای
پایان باشد ،به این ترتیب محمد آخرین حلقه و کاملکننده سلسله پیامبرانی است که پیش از او آمدهاند.
«در ایــن صــورت کلمــه ختــم جز بر ترتیب زمانــی داللت ندارد و محمد آخرین پیامبر فرســتاده شــده و حلقه
پایانی از سلسله طوالنی نبوت است که از آدم آغاز و به محمد منتهی شده است».

36

امــا شــرفی احتمــال دیگــری را بر اســاس ســخنی از محمد اقبــال ،برای مفهوم ختــم بیان میکنــد و میگوید:
«نبــوت در اســام رســاندن انســانها بــه حدی از کمال اســت که خودشــان درک کنند دیگر نیــازی به پیامبر
ندارند».

37

یعنــی انســان به حدی از رشــد دســت یابــد که نیازمند رهبری بیرونــی و خارج از ذات خود کــه او را به هر چیز
کوچک و بزرگی راهنمایی کند نداشته باشد .با رسیدن انسانها به این مرحله وظایفی که پیش از این انبیا،
بر عهده گرفته بودند پایان یافت؛ زیرا پیامبر خاتم انســان را با حقیقتی روبهرو کرد که پیش از او توســط هیچ
پیامبری مطرح نشده بود .از نظر شرفی پیامبر خاتم انسانها را به جایگاه موجودی مسئول و آزاد رهنمون کرد
کــه بایــد تبعات انتخابهایش را بپذیرد« .به این ترتیب انســانها آزادانه اجــازه یافتند تا در خانههایی که با
تالش خود بنا کرده بودند سا کن شوند» 38و با ختم نبوت است که میتوان گفت« :پیامبر حق ،شاهد ،مبشر
و نذیر است».

39

تمایــز در اینجــا نهفتــه اســت کــه شــرفی ختــم نبــوت را عملــی بــرای رهایــی انســان از یــوغ پیــروی و تقلید و
تواناســاختن او برای بهدســتگرفتن همه امور زندگی خویش میداند و از اینرو انســان موجودی نوآور ،خالق
و مســئول خواهد بود که با نگرش ســنتی به انســان که او را ملزم میکند تا افعال رســولاهلل را مقدم بشــمارد و
تبعیت از پیامبر را واجب میداند در تناقض است.

40

برای فهم دقیق و همهجانبه دیدگاه شرفی ،نویسنده مغربی رشید بن زین فصل هفتم کتاب «مفکرو االسالم
الجــدد» را بــه عنوان «عبدالمجید شــرفی فهمی جدیــدی از ختم نبوت» 41اختصــاص داد .تبیین کامل این
مسئله بسیار مهم است؛ زیرا با ارائه تفسیری نوین از مفهوم ختم ،دریچهای جدید بر تفسیر دینی نواندیشانه
گشوده خواهد شد و تفکر سنتی که خود را وصی ایمان مردم میداند ،در بنبست قرار خواهد گرفت.

42

 .34همان ،ص .104-92
 .35االسالم بین الرسالة و التاریخ ،ص .182-176
 .36همان ،ص .88
 37همان ،ص .87
 .38کنایه از بهدستگرفتن زندگی و بناکردن آن بر اساس خواست خود است .زندگیشان را بر اساس خواست و ارادهشان بسازند.
 .39همان ،ص .91
 .40همان ،ص .92
41. R. Benzine, les nouveaux peneseurs de I'islam, Paris, Albin Michel, 2004.pp.213-243.

 .42شــهید 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 آموزههای ایشان میداند.
(ختم نبوت ،ص  )17مطهری معتقد اســت راه انســان و مســیر تکامل او از ســوی خداوند مشخص شــده و تنها در این صورت است که ختم نبوت
معنا پیدا میکند؛ زیرا پیامبر خاتم قانونی ارائه داده است که بر اساس آن میتوان راه تکامل مشخصشده را طی کرد( .همان ،ص )26-22
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ج) اسالم و سکوالریزم

عبدالمجید شــرفی به بحث و بررســی در بــاره آن میپردازد .پژوهش

مفهــوم جدید ختم نبوت به مفهومی دیگر گره خورده که مناقشــات

یتــوان نگریســت .اول از نظر
شــرفی در ایــن موضــوع را از ســه زاویه م 

جــدی را میــان متفکــران دینــی برانگیختــه اســت و آن ســکوالریزم

قدمــت؛ ز یــرا این موضوع یکی از اولین مســائلی اســت که شــرفی به
آن پرداخــت و پژوهــش درباره آن را ادامــه داد .دیگر از منظر ّ
کمیت؛

دشــمن سرسخت اســام نگریسته اســت 43،اما عبدالمجید شرفی

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

همانگونه که در کتابهایش بیان کرده است اسالم را با سکوالریزم

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

در تعــارض نمیدانــد؛ زیــرا از دیــد شــرفی اســام دارای ویژگیهــای

در این باره مطلبی نداشــته باشــد و سومین زاویه که مهمترین آنها

ممتازی اســت که «بعضی از شــکلهای سکوالریزم را مجاز و بلکه

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

پشــتیبانی و تأیید میکند» 44.این دیدگاه بر اســاس تعریفی از اسالم

اصول بیان میکند؛ زیرا مهمترین دغدغه شرفی نواندیشی و مسائل

است که شرفی از ابتدا پذیرفته بود:

آن است که با قوانین و فقه ارتباطی تنگاتنگ دارد.

اســام بــه صراحت اعالم میکند بخشهایی کــه مرتبط با جامعه و

شرفی مطالعه درباره فقه و اصول را از مسئلهای مبنایی آغاز میکند

فرهنگ هســتند از محدوده حاکمیــت نهادها و مظاهر دینی خارج

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

اســت؛ زیــرا تفکــر دینــی ســنتی همــواره بــه ســکوالریزم بــه عنــوان

ســخن میگوید .او فقه را دســتاوردی بشری میداند که بعدها به آن

هستند.

45

از منظــر شــرفی اســام هماننــد دو دیــن یهــود و مســیحیت دینــی
توحیدی اســت و در همه آنها تصوری مشــترک از خدایی اســت که

رنگ قداســت بخشــیده شد تا جایی که مســلمانان احکام فقهی را
همان احکام الهی دانستند.

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

شرفی ضمن رد الهیبودن فقه معتقد است روشهای مطلوبی برای

ایجــاد میکنــد .از جهــت نظــری ایمــان بــه خدایــی کــه دارای ایــن

اثبــات بشــریبودن احــکام فقهــی وجود دارنــد و یکی از نشــانههای

صفــات اســت ،به معنــای قطع کامل «از بیشــتر راههای رســیدن به

یبــودن ایــن احــکام ،کاملنشــدن برخی از نظر یــات فقهی تا
غیراله 

خداســت؛ اســام دینی اســت کــه از قویتریــن آثار تقــدس همانند

زمان نهادینهشدن دین است.

اســرار و معجــزات و ســحر رهــا شــده و بــرای اولیــن بــار در تاریــخ بــه
انســان خوداتکایی داده اســت و او را مسئول میداند» 46.شرفی این
ویژگــی اســام را از مهمترین عواملی میداند که ظهور ســکوالریزم را
پشتیبانی میکند.

به این ترتیب شــرفی که تبعیت از احکام فقهی را الزم نمیدانســت
بــا ظهــور نواندیشــانی همچون محمــد توفیق صدقی با او همراه شــد
و نظر ی ـهاش در بــاره احــکام کلــی ،بهو یــژه عبــادات را پذیرفــت 49و
خواســتار تجدیدنظر در احکام عبادات شــد .او معتقد بود به جای

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

ســختگیری و بحــث درباره عبادات بهتر اســت به مســائل مهمتری

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

پرداخت که از دیرباز در زندگی مردم نقش داشــته و جنجالبرانگیز

شریعت در برابر سکوالریزم تغییرپذیر است .این شریعتی است که
ً
ً
موافقت و همراهی با آن یا نپذیرفتن آن ،ســلبا یا ایجابا با نظام عالم
َ
مرتبط نیســت 47و عالم چه صالح باشــد و چه دچار فســاد شــود ،با

بوده اســت؛ از قبیل مسائل زنان ،تعدد زوجات ،ارث و دیگر مسائل
دیگــر همچــون حکــم ارتــداد ســخن گفــت و این حکــم را از ســویی

صالح مؤمن یا ارتکاب گناهان او ارتباطی ندارد.

ناســازگار با روح اســام و از ســویی ناهمگون با معیارهای نواندیشی

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

دانست.

د) فقه و اصول فقه
فقــه و اصــول یکــی از مهمتریــن محورهــای معرفــت دینی اســت که
 .43بــرای نمونــه بنگرید :یوســف قرضــاوی ،االســام و العلمانیــة وجها لوجــه ،مکتبه وهبة،
ط 1997 ،7م؛ ســفر الحوالــی ،العلمانیــة ،نشــأتها و تطورهــا و آثارهــا فــی الحیــاة االســامیة
المعاصرة ،رسالة ماجیستر دانشگاه ام القری.
 .44لبنات ،ص .61

غرض شرفی از طرح این مسائل تنها بازگویی دیدگاههای نواندیشان
نبود ،بلکه او میخواســت فقه و اصول را به مســئلهای تاریخی تنزل
دهد و مجالی یابد تا لباس تقدسی را که نهاد دین در طول تاریخ بر
 .48ر.ک به :االســام و الحداثة؛ ط  ،1989لبنات ،ط 1994؛ االســام بین الرسالة و التاریخ؛
ط 2001؛ مرجعیات االسالم السیاسی ،ط .2014
 .49االسالم و الحداثة ،ص .147-113

 .45همان.
 .46همان.
 .47همان.
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شــراب بیــان نمیکنند و علــت حکم فقها برداشــتی غلط از معنای

پیکر فقه بافته بود ،از آن جدا کند.

50

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

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

مسئلهای مبنایی اشاره کنیم که شرفی با عنوان «المنهج فی رسالة
المحمدیــة» 51از آن ســخن گفــت .ایــن منهــج و روش بــر دو عنصــر

صورتــی که نص آیه در اینباره صراحــت ندارد؛ بهویژه که در قرآن با
آیاتی همچون  145انعام 55مواجه هســتیم که بهروشــنی از محرمات
چهارگانه غذاها و نوشیدنیها سخن گفته و از خمر نام نبرده است.

تکیــه دارد :اول عــدم جدایــی آیــات االحــکام از یکدیگــر و پرهیــز از

بهطورکلی میتوان گفت که شــرفی دستبرداشتن از فقه قدیم را در

بیرو نکشــیدن آنها از ســیاق تاریخی و دیگر عدم ابالغ احکام فقهی

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

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

را به تصویر میکشد نمیپذیرد.

مباح ،مکروه و حرام مینامند.

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

بــر پایــه این دو مبنــا ،احکام فقهی چیزی جز مســئلهای شــکلیافته

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

در شــرایط تاریخی خاص نیســت و برخالف آنچه در فرهنگ دینی

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

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

متنهــای درجــه دومــی همچــون کتــب فقهی کــه مبتنی بر شــرایط

مســلمانان کنونــی واجب نیســت؛ زیرا هــدف رســالت پیامبر وضع

تاریــخ به وجود آمدهاند و ثمــره مواجهه افراد با نصوص در زمانهای

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

پیشین هستند .آیا همانگونه که پیشینیان با قرائت مستقیم نص،

زمان وقوع آن است.

آنچه متناســب زمان خود بود دریافتند ،مســلمان امــروز توجه ندارد

بــرای مثــال احــکام نمــاز با محــل ســکونت و جغرافیای مســلمانان
صدر اســام متناســب اســت ،اما این احکام با شــرایط مســلمانان
ســاکن در مناطقی که روز و شبهای بسیار طوالنی دارند همخوان

کــه بــا بهکارگیری فقه قدیم در دوره معاصر ،در واقع با قوانینی زندگی
میکند که هر چند در زمان وضع ،دســتوراتی به روز و مترقی بودند،
نسبت به دوره کنونی ،قدیمی و نامتناسب هستند؟

نیســت .آیــا امــکان دارد مســلمانان ایــن مناطــق به همــان احکامی

 .5انتقادها بر دیدگاه شرفی

عمــل کننــد کــه فقیهــان بــرای مســلمانان صــدر اســام وضــع کرده

نتایج خاص و گســترده و تأثیر زیادی که شــرفی در نواندیشــی دینی

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

ایجــاد کــرد ،صرفنظــر از درســتی یا نادرســتی آنهــا مســلمانان را به

جغرافیایی بر آن میتواند صادق باشــد ،اما شرفی درباره روزه بحث

واکنش واداشته است.

دیگــری مطرح میکند .او معتقد اســت که در نص قرآن بهصراحت
اعالم شده روزهداری امری اختیاری است ،اما نگرش فقهی قدیم از
ً
این مسئله چشمپوشی کرد و با جریان نهادینهکردن دین که طبیعتا
به سختگیری و تعبدگرایی تمایل داشت همراه شد.

قرائــت نقــدی یکــی از مظاهــر نواندیشــی اســت و بــه ایــن ترتیــب
شــرفی همانگونــه که یکــی از خواســتههایش در مرحله ســوم بود ،با
مطرحکــردن ایــن مباحث ما را بــه نگرش انتقادی عمیقــی بازگرداند
که اکنون یکی از لوازم بحث اکادمی در مدارس تونس شده است.

بــا همیــن مبنــا شــرفی از ضــرورت بازنگــری در حکــم حرمــت خمــر
ســخن گفــت .بــر اســاس متــون فقهــی در آیــات  219بقــره 52و 43
نســاء 53و  90مائــده 54حرمــت خمر بهتدریج بیان شــده اســت ،ولی
شــرفی معتقــد اســت این آیــات حکم صریحــی را دربــاره حرامبودن
 .50االسالم بین الرسالة و التاریخ ،ص .154-140
 .51همان ،ص .60
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در ابتدا بهتر است از برخی انتقادات غیرعلمی و تهمتهایی که به
عبدالمجید شــرفی نسبت داده شــد یاد کنیم .خردهگیریهایی که
برخــی بــا مطرحکردن آنها از بحث درباره نتایج و دیدگاههای شــرفی
بهــا به دلیــل پیشداوری
شــانه خالــی کردنــد 56.این دســته از کتا 
نتیجه علمی در برنداشتند و در موارد بسیاری با بیان بریده و خارج
از سیاق سخنان شرفی حقیقت را تحریف یا جعل کردند .برخی
57

ً َ
ُ ْ َ ُ
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َدما َم ْسفوحا أ ْو ل ْح َم ِخنزير .»...
 .56ر.ک به :ندی خیاط ،موقف عبدالمجید شرفی من الدین و التراث ،ص .35
 .57ر.ک به :باجو ،مصطفی ،العلمانیون العرب و موقفهم من االسالم.
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نیــز با مغالطه و ناســزاگویی ،خوانندگانشــان را ســردرگم و بالتکلیــف رها کردند 58و بعضــی دیگر نیز به جای
نقــد ،بــه تکفیــر شــرفی و گناهکاردانســتن او پنــاه بردنــد 59.مطالب ایــن کتابها بــا نقد هدفمنــد و متین در
تعارض است؛ زیرا اندیشهساز نیست ،بلکه ویرانگر تفکر است.
با بررسی محتوایی افکار شرفی بدون شک میتوان آنها را ثمره تالش علمی دانست که با بهکارگیری روشهای
علمی نوین و متفاوت با روشهای نقلی پیشین به دست آمده است .دیدگاههای شرفی بیسابقه نیست و
بر پارهای از نتایج فکری نواندیشان پیشین خود در اوایل قرن بیستم پایهگذاری شده است .بنابراین میتوان
گفت شــرفی اولین کســی نیســت که به بحث و جســتجو در تراث پرداخت و پیش از او بزرگانی چون احمد
امین ،محمد عبده ،محمد توفیق صدقی و دیگران چنین کردهاند.
بر این اســاس افکار شــرفی حلقهای از حلقات نواندیشــی دینی است که از قرن نوزدهم آغاز شده و تا به امروز
ادامه یافته اســت .شــاید بتوان گفت ویژگی شــرفی ایجاد قواعد دقیق و منطقی برای نواندیشــی در مباحث
اکادمیک و نشــر آنها توســط شاگردانش است .از اهمیت طرحهای علمی که با سرپرستی او و یا شاگردانش
انجام شده است ،بهخوبی میتوان به میزان رسوخ این نگرش نوین در مباحث آ کادمیک پی برد.
بررســیهای تاریخــی شــرفی دربــاره شــکل عبــادات نشــان میدهد برخــی از آنچه هــم اینک رایج اســت ،به
تحــوالت پــس از عصــر نبــوی بازمیگــردد؛ تغییراتــی که در قــرون اولیــه از تمدن اســامی انجام شــد .از اینرو
دعوت شــرفی برای کنارگذاشــتن آنها ،فراخوانی منطقی و از ضروریات بازگشــت به جوهر رســالت محمدی
است .رسالتی که برای ایجاد مفهوم جدیدی از انسان به وجود آمد ،انسانی مختار که در رابطه با خدا ،خود
و دیگران مسئولیتپذیر است.
ً
اما شــرفی همچنان باید به چند ســؤال جواب دهد؟ آیا از نظر او آنچه رســولاهلل مثال در نماز انجام میدادند،
برای مســلمانان امروزی واجب نیســت؟ آیا ممکن نیست از مجموعه احادیث درباره افعال رسولاهلل هنگام
نماز که اســاس دین اســت ،به صورت تقریبی به کیفیت نماز ایشــان ،قبل از آنکه چیزی به آن اضافه شــود،
دست یافت؟
آیــا بــه دور از فقــه قدیمــی وغیرپویا میتــوان از جوهر عبادات ســخن گفت؟ آیــا اجازه داریم صورتــی مثالی از
جوهــر اســام ایجــاد کنیم که نواندیشــی پرشــتاب همواره آن را بــا چالشهایی جدیدی مواجــه کند؟ یا آنکه
بهتر است مسئله را همانگونه که هست رها کنیم تا دوباره دیگران برای ما مسلمانان تعیین تکلیف کنند؟
آیــا بــا تأســی به این قول فقهی که «آنها را رها کن تا واقع شــود» توقع داریم جوهــر دین ،بهخودیخود ،در آینده
حلول کند؟
بــا وجــود اهمیــت نتایــج فکــری کــه شــرفی و شــاگردانش در مــدارس تونس بــه آن دســت یافتند ،این ســؤال
ً
خصوصا با وجود تغییرات بعد از انقالب تونس باقی است که تا چه زمانی نخبگان فرهنگی و متخصصان
این تفکر ،کار خود را تنها در مسائل معرفتی خاص منحصر خواهند کرد؟ آیا این مدرسه به نقش خود ،یعنی
نقد ذاتی به عنوان ضروریات نواندیشی ادامه خواهد داد؟
اینها برخی از ســؤاالتی اســت که عالقهمندیم پاســخ به آنها ما را به ذاتی که دارای خاستگاهی متعالی است
برساند و اغیار را کنار بزند؛ زیرا امر مقدس تاریخ ندارد ،اما نواندیشی عین تاریخیت است.
 .58ر.ک به :عامری ،سامی ،جهاالت و اضالیل :نقض افتراءات عبدالمجید الشرفی علی السنة النبویة.
 .59ر.ک به :الطالبی ،محمد ،لیطمئن قلبی.
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 .6مهمترین کتابها و مقاالتی که درباره عبدالمجید شرفی نوشته شده است
ـ باجو ،مصطفی؛ العلمانیون العرب و موقفهم من االســام؛ ط  ،1المکتبة االســامیة للنشــر و التوزیع ،مصر،
(2012م).
ـ حمزه ،محمد؛ اســام المجددین ،ضمن سلســلة( :االســام واحدا و متعددا)؛ ط  ،1دار الطلیعه و الطباعة
و النشر ،بیروت2007( ،م).
ـ خیــاط ،نــدی بنــت حمزه؛ موقــف عبدالمجید الشــرفی من التراث و الدین؛ دراســة تحلیلیة نقدیة ،رســالة
ارائهشده برای دکترای در بخش عقیده دانشکده دعوت و اصول دین ،شماره 1433( ،43070010هـ2012/م).
ـ ابن زین ،رشید؛ المفکرون الجدد فی االسالم؛ ترجمه ّ
حسان عباس؛ دار الجنوب للنشر ،تونس2009( ،م).
ـ الســید ،رضوان؛ الحملة علی االســام و الحملة علی العرب؛ مقاله در روزنامه الشــرق االوســط؛  18نیسان/
اوریل2014( ،م).
ـ السید ،رضوان؛ ّردا علی طرابیشی و الهونی :لماذا حملت علی العقالنیین العرب؟ مقاله در روزنامه الشرق
االوسط 2 ،أیار /می2014( ،م).
ـ السید ،رضوان؛ مواجهه التقلید ام االصولیة؛ مقاله در روزنامه االتحاد؛  16شباط/فوریه2014( ،م).
ـ الطالبی ،محمد؛ لیطمئن قلبی؛ ط  ،1دار سیراس للنشر ،تونس2007( ،م).
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 2001( ،45م).
ـ یوســفی ،محمد لطفی؛ القراءة المقاومة و بکاء الحجر (الســلفیة المندسة فی آلیات الخطاب الحداثوی)؛
سکربیوس2002( ،م).
برخی از کتابهایی که به زبان غیرعربی نوشته شده عبارتند از:

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

_ A.Filali-Ansary, Reformer I'islam? Une introduction aux debats contemporains, Le
Decouverte, textes a L'appui, 2003.
_ 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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 Charfi, Abdelmajid, l'islam entre le message et l'histoire, Paris, Alـbin Michel-tunis, Sud Ed, 2004.

کتابنامه
منابع عربی
ـ القرآن الكريم به قراةت حفص.
ـ باجــو ،مصطفــی؛ العلمانیــون العــرب و موقفهــم مــن االســام؛ ط  ،1المکتبــة
االسالمیة للنشر و التوزیع ،مصر2012 ،م.
ـ حمزه ،محمد؛ اســام المجددین؛ ضمن سلسلة( :االسالم واحدا و متعددا)،
ط  ،1دار الطلیعة و الطباعة و النشر ،بیروت2007 ،م.

_ A.Filali-Ansary, Reformer I'islam? Une introduction aux debats
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