
  الفھم الجديد للكتاب المجید
 

من غیره عن مختلفاً يكون ان نريده متكامل فكري ومشروع جديدة رؤية              ھو
غیره عن مختلفاً نريده و ، المجید الكتاب تناولت التي التاريخیة التفاسیر و               المشاريع
أننا بالضبط يعني وھذا ، المعاصرة اإلسالمیة الدراسات سوق في سائد ھو              مما
المقدسات من المسلمین جمھور عند األولى للوھلة تبدو قد ألشیاء فیه             سنتطرق
نظر وجھة من إلیھا النظر يجوز ال كما ، كان نحو بإي بھا المساس يجوز ال                  التي
إلى موضوعیاً أدى مما السلطان رؤية خالل من إالًّ طاردة تفكیكیة و تحلیلیة               علمیة

 تعطیل حركة الكتاب وجعله يدور في فلك فئة من الناس دون سواھم .
والينسجم واقعي وغیر موضوعي وغیر زائد ماھو كل طرد يعني عندنا النص              وتفكیك
ومنطق عقل وفق النص محتويات فھم : أوالً يستلزم اإلجراء وھذا ، هللا إرادة                مع
محتويات جعل اجل من ھو اإلحترازي القید وھذا والمكانیة الزمانیة وشروطه             الواقع
يجب : وثانیاً . المستقبل حركة وعي على وقادرة الواقع معايشة على قادرة               الكتاب
في الوعي ممارسة أي ھداية كتاب ككونه الموضوعیة صفته من الكتاب نجرد ال               ان
. والموضوعیة الذاتیة شخصیتة بناء و اإلنسان لحماية جاء إنما إنه على الكتاب               فھم
أدواته تفكیك أولى باب من فیلزم مستقلة شخصیة ذو الكتاب يكون لكي :               وثالثاً
واجباً يصبح واللزوم ، ومعارفه شخصیته بناء في كبیر بقسط تحكمت التي              التاريخیة
اللزومیة وھذه . الداخل من الكتاب میكانیزم و طبیعة على التعرف إردنا حال               في
بنآته متابعة في خطوة وخطوة جزء جزء الكتاب مع نسیر ونحن حتماً              سترافقنا
توجیھه وطريقة المخاطب ونوع والخطاب والداللة اللفظ في حركته ورصد            وقضاياه
! الواقع مع للتاريخ العلمي الجدل ھو : الجديد فالتفسیر إذن وعمالً فعالً وعیه                لیكون
بمسمیاتھا األشیاء تسمیة وظائفھا من التي الواقع سیاق في المعرفة كذلك وھو !             
ولیس الفعل [قوة عناصر على والتدلیل ، متعمد تدلیس أو تحايل أو مواربة دون                من
وھذا ، والعلمي الموضوعي السیاق ووحدة القیمي المفھوم تبیان أي [ القوة              فعل
البنیة تخريب بالضرورة يستھدف سلوكاً لیس ھو اإليبستیمولوجي الفكري           السلوك
على توكید ھو إنما ، الناس لدى التاريخي الوعي مدارك شكلت التي              التركیبیة
، التاريخي الفعل في التأثیر مع المستقبل لقضايا للتصدي وقدرته الكتاب             فاعلیة
التي والمصطلحات المفاھیم سلطة من الكتاب لتحرير المحاولة ھذه تأتي ھنا             ومن
قوى شكلته مخیال في مغرقة میثیولوجیة الغالب في سلطة وھي القدامى             وضعھا
علیه والذي . وحاجاته االنسان بین تباعد إلى بالفعل أدت والتي المحلیة              البیئة
يجعل دينامیكي شكل في المجتمع حركة يختزل المجید الكتاب إن - : ھو               اإلعتبار
وھذه ، والواقع اإلنسان تحتوي تلك والصالحیة مكان ولكل زمان لكل صالحاً              منه



تتختزل إرشادية قیدية إنھا أي ، للكتاب الفكري المضمون صالحیة في ھي              القیدية
/>كصالحیة الذات في سواء الصیرورة لنظام اإليبستیمولوجي المعنى          وتتضمن
األدوات تطور في ،كما المجتمعي والتطور الوعي بعنصر متعلقة دائمة            للكتاب
صالحیة وھي ، الجمعي المعرفي الوعي بتطور بذاتھا ھي تتطور التي             والوسائل
إذن الجديد التفسیر . والتضمن الداللة وفي الرؤية وفي المنھج في للكتاب              موضوعیة
وفي ، اإلنتاج مجال في والوظیفة األداة مجال في سواء القديم التفسیر غیر               ھو
العلوم تغییر والجدلي الموضوعي فالزمه كذلك وألنه ، المضمون و الشكل             مجال
والوضع والتراكم اآللیات يشمل تقرير صفة والتغییر ، القديم التفسیر أنتجت             التي
من التاريخي المذھب تجريد في علمي سلوك ھو والتغییر ، بھما وماأحاط              التاريخي
النص فھم طريقیة في قیود مجموعة عن عباره الغالب في تكون التي القداسة               صفة
مشروع صیاغة عندنا يعني الجديد والتفسیر . والرفض القبول في وحظوظه             ومآآلته
ونعني ، العتیق الفقه أنتجت التي للقواعد مغايرة الحكم إستنباط وأصول قواعد              في
التي المصادر من سواه دون وحده بالكتاب اإلستنباط مھمة حصر تلك             بالصیاغة
الموافقة في الكتاب لمضمون تكثیف ھو والحصر ، الوسیط العصر فقھاء             أفترضھا
وبعیداً النبوي والحديث الخبر سلطة عن بعیداً لمعناه وتوسیع للموضوع            والمخالفة
مجمل في ذلك أثر المتابع فسیجد ھذا تم وإذا . الرومانطیقي القیاس عن               كذلك
األصولي المشروع بصیاغة تكفل الذي المنطق قواعد في وكذا ، وأصوله الفقه              قضايا
التي و ككل التشريعیة للمنظومة إصالحي مشروع ھو التجديدي فالمشروع إذن ،            
الطوائف سلطة من الفقه تحرير ضرورة يعني مما ! واألحكام الفتاوى إلصدار              تتصدى
العالقة في طبیعیة سنة وجعلته الخالف عممت التي والمذھبیة السیاسیة            والفرق
نقوم ان الجديد والتأسیس الجديد البناء بعملیة نقوم لكي الطبیعي ومن . األخر               مع
للكتاب التاريخي الوعي لسلطة النفسیة للتأثیرات وإيديولوجي معرفي فصل           بعملیة
والفصل ، الالحق الوعي بناء في وسیادتھا القديمة الكتاب لعلوم الالمنطقي             والوعي
، ووحقوقه وواجباته الكتاب مقتضیات حددت التي القديمة للمعايیر فصل إلیه             المشار
والزيادات والحشو التناقض على التغلب من تمكننا التي لألولويات تحديد            وھو
شكله في إعداده مھمة لھم أوكلت الذين الكتبة وسلطة والتحريف            والتصحیف
النصوص في ذلك على التدلیل المطلوب إنما فحسب ھذا ولیس ، المقرؤ              الحالي
وبین الرصین والفلسفي العلمي المنھج بین للتصادم ذلك أدى إن والضیر             والسور
بالتسلیم أو بالتراضي يتم ال الكتاب فھم في فالتجديد . القديم العھد ورجال               كھنة
محمد الرسول ودور للكتاب اللساني الوضع من العلمي فالموقف ، الحلول             بأنصاف
اللفظ وداللة ورسله هللا بین التخاطبیة القراءة وطبیعة هللا وماھیة ذلك في -               -ص
، الترادف ظاھرة أعني الواحد المفرد للفظ المعاني وتكاثر المعنى حقیقة             ومفھوم
والقیامة والمنسوخ والناسخ والمجاز واالعتبار والكناية والتقیید اإلطالق          ومعنى



علینا تفرض كلھا ، السننیة والظاھرة العلمیة والظاھرة والنار والجنة البعث             وحقیقة
سلطة من الكتاب تحرير على قادرة معرفیة أرضیة لتثبیت جرئیة بخطوات             القیام
في اإلنساني المشروع على وباالً غدت التي العتیقة الدينیة المؤوسسة            رجال

 اإلسالم
 


