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 روحية وتوجهات إنسانيا   منهجا   أفرزت كعقيدة االسالم الى النظر لدى الغربي العقل أفق اخترقت التي العلمية الدهشة هي كبيرة

 اإلشكالية جوهر هو صار حتى المجهول، أغوار في والقابع المنسحق اإلسالمي الواقع مع متناقضة بدت وهي فكريا ، وزخما  

 طلسماتها استجالء في الخوض نحو االستشراق أئمة واستهوت طويال   العربي الشرق رموز استغرقت التي والحضارية الفكرية

 والصواب واألصح الصحيح بين الرؤى فتمحورت المستقبلي أمدها في تجاوزها وكيفية طبيعتها وتحليل شفراتها وفك

 .واألصوب

 

 مرحلة بلوغ دون دائما   يحول والذي ومفرداتها أطرافها بين المحكم التشابك ذلك هو اإلشكالية تلك تمثله ما أخطر ولعل

 سمح ما وهو المستقبلية، تحدياته مع التواجه أو الماضوي تألقه نحو به االنطالق عن فضال   وإحيائه، الواقع استنهاض

 يجوب أن - االسالمية السياسية للحركات األيديولوجي بالمضمون الخاص االهتمام صاحب - كاريه أوليفيه الفرنسي للمستشرق

 إسالمي مجتمع لوجود يتوقون الذين كل من واإلمعان النظر يستوجب فلسفيا   تشريحا   مقدما   ظواهرها إلى أعماقها من القضية

 من المنبثقة تصوراته فمن وعدالة، إنسانية أكثر حضارة أجل ومن بل الحقيقة أجل من ومناضل ومتسام ومنتج ومؤثر فعّال

 في وذلك الملحة ألهميتها طبقا   مكانتها تتبوأ أن يجب المفاهيم تغيير قضية أن نحو الرؤية تتجه اإلسالمية السسيولوجيا أرضية

 لها ويكون المعاصر الواقع مع تتسق ومعالجات حلوال   تقدم بحيث وثقافيا   واجتماعيا   واقتصاديا   سياسيا   المتالحقة التغيرات إطار

 لروح ومناقضة بل مغايرة كتلة هي األوروبية الرؤية في اإلسالمية الكتلة أصبحت إذ ذاته، اآلن في والوجداني الروحي طابعها

 والتخلف والعنف اإلسالم بين العضوية الوحدة تحقيق قوامها صراعية استراتيجية لبناء المتربصين كل دفع ما وهو اإلسالم،

 قيمه وإهدار اإلسالم ضرب في مباشرة وغير مباشرة مسؤولية ذات تعد اإلسالمية األصولية الحركات ولعل. السياسي والقهر

 بما التاريخية ةالعزل من خاصا   نوعا   نفسها على تفرض حين وأيضا   للجهاد قديما   مفهوما   الكالسيكية ذهنيتها في تعتمد حين ذلك

 المضمون يكون حين وأيضا   ومستقبال ، وحاضرا   ماضيا   الزمني بالمحور الصلة منبت حضاريا   نشازا   تصبح يجعلها

 إشادة رغم وعلى. واإلسالمي العربي للعالم والروحية المادية االحتياجات عن بالضرورة معبّر غير التيارات لهذه األيديولوجي

 داخل االنغالق عليه وفرض مأزوما   وبات توعك هذا طوره في أنه يرى أنه إال المسلم، العقل بتاريخ وإعجابه كاريه

 لفتاوى أسيرا   الواقع هذا وبات للواقع، مواجهته في المعاصرة رؤيته في تتحكم وأصبحت غابرة، أزمنة في تبلورت أطروحات

 .اإلسالم عن الواقع بعد في أساسيا   سببا   يعد وذلك عتيقة وأفكار

 

 معالجة في عليها يعّول أن يجب التي هي التغيير قوى أن معتبرا   ذلك، كل إزاء المتميزة منظوراته كاريه قدم خاص طرح وفي

 الضغوط كل من والمتحررة الشاملة الفكرية المراجعة وحتمية تواجهه الذي التحدي حجم معرفة وضرورة كافة، التراكمات

 اإلسالمي المفكر مع الرؤية في الكامل التطابق خالل من ذلك إيجابي، كفكر اإلسالمي الفكر تقديم إلعادة والتاريخية النفسية

 في كانت والتي والرؤى المفاهيم تشكيل بإعادة المرتبطة تلك للقرآن الثورية القراءة بضرورة الشائعة دعواه في قطب سيد

 ما في سيما ال كاريه، أوليفيه وأفكاره قطب سيد شخصية استوقفت فلقد. اإلسالمي العالم مع لكاريه الفكري التماس محل ذاتها

 الرتيبة اآللية يتخذ وال التفاسير من للكثير التقليدي النهج على يسير ال أنه رأى إذ ،«القرآن ظالل» كتابه حول فيه أفاض

 ففي. الواقع مع وشرائعه بأحكامه الديني النص تفعيل أجل من للقرآن تفسير إنه بل للتفسير التفسير فيه يلتمس ال أنه إذ نفسها،

 قطب، سيد ونظريات ألفكار مطولة واجتهادات شروحا   كاريه قدّم ،«للقرآن الثورية القراءة... والسياسة التصوف» كتابه

 التفصيلية المعرفة عبر وجذورها اإلسالمية األمة ألصول شاملة رؤية طرح في أوجزها والتي المستخلصة أهدافه إلى مشيرا  

 في لكن نفسها التقدمية المعايير غرار على تنهض أن كيفية لتأكيد رائدة محاولة في المختلفة ألطوارها والتاريخية والروحية



 مناف سلبي هو ما كل ضد اليومي والجهاد النضالية الممارسات حول قطب مفهومات تحليل في كاريه ويستفيض. المستقبل

 الجهاد من كثيرا   أفعل إنه بل وجودية، وحتمية بل وحياتي يومي واجب هو ذلك أن من انطالقا   اإلسالمية العقيدة وقواعد ألسس

 .القتال ساحة في

 

 معيارية وتحقيق أزماته وتجاوز أوضاعه تغيير في الثوري الفعل على اإلسالمي العالم يستحث كان قطب سيد أن ويتجلى

 تماما بعيدا   ليكون والروحية الفعلية الحيوية ومركز الفاعلية بؤرة هو اإلسالم ليظل الواقع في مساراته وسريان الديني النص

 كوقود اإلسالمي للعالم والثقافي والسياسي االجتماعي الواقع سلبيات يستخدمون الذين أولئك به يلصقها التي الشبهات تلك من

 مسوغا   لهم يكون آخر إسالما   يستهدفون أنهم ذلك. لإلسالم الحقيقي للوجه الممثلة السامية والقيم العليا المبادئ لنسف سحري

 الحضاري المأزق ذلك وجود لمغزى الكاشفة التساؤالت تبرز هنا ومن. اإلسالم مع والسافرة الخفية التاريخية العداوة تلك يدعم

 معه واالندماج التكيف صار أن بعد واستمراره المأزق هذا بمستقبل والتكهنات الظنون خيمت حتى امتد والذي اإلسالمي للعالم

 .التاريخية االستحاالت ضمن يدخل

 

 أن تستهدف التي التغييرية القراءة تلك أي للقرآن، الثورية القراءة تلك إلى هذه لحظته في اإلسالمي العالم يحتاج هل هنا من

 العالم يزال ال ولماذا تتسع؟ أم الحضاري التردي هوات ذلك بعد تتقلص وهل اإلسالمي؟ الواقع على انعكاساتها تنصب

 الفكر إلثراء إضافات من التيارات تلك قدمت وماذا األحادي؟ االنغالقي الفكر ذات األصولية التيارات بتلك يعج اإلسالمي

 العالم أدخل هل الفكري؟ النمط ذلك تغيير نحو الفاعلة آلياتها هي وما الديني؟ الفكر تجديد دعوات تنبني ماذا وعلى الديني؟

 قرون؟ ثمانية زهاء اإلسالمية الحضارة سيادة اإلسالمي عالمنا يفسر وكيف حضارية؟ ُسنّة هو التراجع أن روعه في اإلسالمي

 هي اليقين نهاية بأن الغربي الفكري المبدأ ذلك يستفزه أال الزائل؟ المجد استعادة محاولة في الغيرة من نوعا   عليه ذلك يجر أال

 الصعود مسيرة أن اإلسالمي العالم ذلك يستشعر أال المعاصر؟ اإلنسان أزمة حول موران إدغار أكد كما األسئلة بداية

 العالم ذلك يستطيع محددة زمنية استراتيجية توجد وهل فكرية؟ أزمة يعيش كان إذا سيما ال المفاهيم، بتوحيد تبدأ إنما الحضاري

 ذاك؟ الحضاري طوره في نوعية نقلة إحداث دون من الحائلة الكثيفة الضبابية تلك يشق أن خاللها من

 

 بعض على غربية وإطاللة إشراقية لمحة إال ليست ،«للقرآن الثورية القراءة... والسياسة التصوف» حول كاريه أطروحة إن

 أن عن به وتنأى عثراته من وتقيله اإلسالمي العالم تعصم ربما التي المقاصد وكنه للب واستكشافا   اإلسالمي، التراث نفائس من

 .المطلق الخواء بؤرة أنها على دائما   اليها يُشار والتي اإلنساني المحيط في الرمادية المنطقة هو يظل
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