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احلياة الدينية، وحاالهتا املتغرية ىف مرص واملنطقة العربية، 
تلعب أدوارا مهمة ىف مسارات تطور الوعى االجتامعي 
خمتلف  ىف  التطور  إمكانات  عىل  وتؤثر  والسيايس، 
جماالت احلياة االجتامعية التي ُتعد جزًءا مهاًم منها. وىف 
الدينية  التارخيية، تساهم احلياة  عديد األحيان واملراحل 
واألعراف،  والقيم،  القوانني  من  بعض  تديني  ىف  أيضا 
والتقاليد املوروثة واملتغرية، ومن ثم التأثري يف العالقات 
الريف،  ىف  اليومية  احلياة  لغة  وتديني  بل  االجتامعية، 
وثقافتها،  املدن  ترييف  ظواهر  ظل  ىف  خاصة  واملدن، 
التي  احلديثة،  املدن  إىل  األرياف  من  للهجرات  كنتاج 
االجتامعي  السلوك  أنامط  وبعض  ثقافتها،  تغريت 
احلياة  بالغ األمهية من  الدينية، هى جزء  احلياة  داخلها. 
ُنَعِرفها بأهنا اجلزء املخصص  االجتامعية، ويمكن لنا أن 
اأُللوهية، والنبوة،  للتفكري ىف مفاهيم  »الفرد«  من حياة 
وكبار  الصاحلني،  اهلل  وأولياء  والقديسني  وصحبهم، 
املسيحية،  يف  والقديسني  وتابعيهم،  ومجاعتهم  املتصوفة 
ورسدياهتم  السري،  وكاتبي  واملفرسين،  الفقهاء  وكبار 
والشيعة  )السنة  املختلفة  ومذاهبه  اإلسالم  ىف  التارخيية 
ىف  ومذاهبها  األديان  كافة  يمس  األمر  واالباضية( 
احلياة  واالسالمية.  العربية،  املنطقة  ىف  الدينية  اجلغرافيا 
الدينية الفردية واجلامعية، تشمل غالب املؤمنني آيا كانت 
أيضا  هي  والتعليمية.  االجتامعية  ومستوياهتم  أدياهنم، 
العقائد،  حول  للمؤمن  والروحية  الذهنية  العمليات 
والبحث  واألعراف،  والعادات  والتقاليد،  والطقوس، 
عرب  والعدم،  واملوت،  والوجود،  احلياة،  ىف  املعنى  عن 
النظام الديني، وموروثاته، وتأويالته السائدة ىف مرحلة 
اإلجابات  كذلك  هي  ما.  وسياسية  واجتامعية  تارخيية 
كل  ىف  واملجتمع  واجلامعة،  الفرد،  أسئلة  عن  السائدة 
ونصوصه  الدين،  تستلهم  تطوره،  مراحل  من  مرحلة 
أنامط  خالل  من  خاصة  التارخيية،  ورسدياته  املقدسة، 
الثقافة  السائد، وحمموالته من  الشعبي  الوضعي  التدين 
الدينية، وبام تنطوي عليه من نزعات، وتصورات قدرية، 
والتصورات  الوضعي،  بني  العالقة  وىف  جربية،  أو 
بني  العالقة  وىف  اجلربية،  أو  القدرية،  واإلدراكات 

الشعبية،  الدينية  واملرويات  وامليتاوضعي،  الوضعي، 
أولياء  وشخصيات  التصوف،  رسديات  مع  واملتداخلة 
وأدوارهم  اخلارقة،  أعامهلم  وبعض  الصاحلني،  اهلل 
رجال  رسود  من  تتشكل  الدينية  احلياة  إلخ.  اخلريية.. 
وعالقاهتم  والتبشريية،  الدعوية،  وخطاباهتم  الدين، 
بالسلطة آيا كانت، أو خالفات بعضهم معها، وتداخل 
واحلوارض  املدن  ىف  السائدة  القيم  انساق  مع  ذلك 

والبوادى والصحراء.. إلخ!

أوال: جدل التغيرات والثوابت الدينية... بني الوضعي واملقدس 

الدينية  الثوابت  بعض  -رغم  متغرية  الدينية  احلياة 
وتأويالهتا- وخمتلفة من دين آلخر، ومن مذهب آلخر 
الكربى،  الساموية  األديان  ىف  سواء  نفسه،  الدين  داخل 
أبرز  يف  هى  الدينية  احلياة  الوضعية.  األديان  بعض  أو 
باهلل  الفرد  عالقة  ختص  ألهنا  بامتياز،  شخصية  حماورها 
كام  السامء  برسالة  املرسل  والنبى  وباألنبياء،  وجل،  عز 
هو األمر االعتقادي ىف الدين اإلسالمي احلنيف، وألن 
الدينية  احلياة  املعرب عن هذا اإليامن.  الفردي هو  التدين 
املؤمنة  اجلامعات  وعقائد  إيامن  متثل  ألهنا  أيضا،  مجاعية 
اإلسالم  ىف  كام  داخله،  املذهب  أو  الدين  وهذا  باهلل، 
وداخل  واالباضية-  والسنة  -الشيعة  املثال  سبيل  عىل 
املذهب  ىف  كام  الكربى  األساسية  مدارسه  مذهب  كل 
وىف  واحلنبلية-  واملالكية،  والشافعية،  -احلنفية،  السني 
)األرثوذكسية،  الكربى  الثالثة  املذاهب  املسيحية حيث 
مذهب  كل  والهوت  والربوتستانية(،  والكاثوليكية، 

واجلامعات املتفرعة داخله.

التي  األخرى،  الوضعية  األديان  إىل  متتد  الدينية  احلياة 
احلياة  تشمل اخلرائط اجليو-دينية، والسياسية ىف عاملنا. 
الدينية، وأبرزها أنامط التدين الوضعية والشعبية السائدة 
مستويات  هبا  مذهب،  أو  دين  كل  حول  جمتمع  كل  ىف 
نشوءها، واإليامن هبا وفق عديد من  تاريخ  منذ  للتغري، 
والتقنية  واحلضارية  والسياسية  االجتامعية،  املتغريات 
من  التارخيي،  تطورها  مستويات  كانت  أيا  والعلمية 
والتشدد  والتزمت،  االنغالق  إىل  والتجديد  االنفتاح، 
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هى  الشعبي  التدين  أنامط  أن  إىل  ذلك  ويرجع  الديني. 
واجلامعات،  األفراد  لدى  الشائعة  األفكار  منظومات 
واملذهب  الدين  حول  االجتامعية  والرشائح  والفئات 
-أيا كان هذا الدين ومذاهبه- ومعها املامرسات الدينية، 
الشعبية،  واملرويات  والقصص  واألدعية،  والطقوسية، 
وتفسرياته  وتأويالته  املقدس  إىل  اسنادها  يتم  والتى 
ورشوحه، ورسدياته املختلفة. هذا التدين هو الوضعي، 
جمتمع  ىف  املختلفة،  ومذاهبها  األديان،  حول  والبرشي 

معني، وحياة اجتامعية ىف مراحل تارخيية متغرية.
الدينية  باحلياة  الفردية،  الدينية  احلياة  تتأثر  ثم،  من 
اجلامعية واحلياة االجتامعية، وحمموالهتم من املوروثات 
وأنامط  والتقاليد  والعادات  الديني  والرأسامل  الشعبية 
احلياة، والرصاعات االجتامعية والسياسية، وأبنية القوة 
تلك. من هنا نحن  أو  التارخيية  املرحلة  السائدة ىف هذه 
ثقافية،  وسوسيو-  سوسيو-سياسية،  عمليات  إزاء 
املوروثات  بعض  بني  جتمع  حالة  ىف  دينية،  وسوسيو- 
ىف  التحوالت  وبعض  املذهب،  أو  الدين  حول  السائدة 
املجتمعات،  كل  داخل  املتغرية  الوضعية  الدينية  احلالة 
وانفتاحه،  املجتمع،  انطالق  حيث  من  وتغرياهتا، 
والعالقات البينية بني األديان واملذاهب بعضها بعًضا أو 
واملذهب،  األديان  اتباع هذه  بني  والنزاعات  التوترات، 
وغريها.  اجتامعية  مشكالت  إىل  يستند  الذي  العنف  أو 
احلياة الدينية، واحلياة االجتامعية يتأثر كل منها باالنفتاح 
عىل اآلخر املختلف ىف داخل املجتمع، وفئاته ورشائحة 
واألديان  والثقافات  املجتمعات  عىل  أو  االجتامعية، 
معها  بالتعايش  والقبول  معها،  واحلوار  األخرى، 
إىل  تستند  توترات  أو  نزاعات  أو  متبادل،  احرتام  ىف 

مسوغات، وتربيرات دينية وتأويلية!
تتسم  تارخيًيا  ساكنة  دينية  حياة  إزاء  لسنا  فإننا  هنا،  من 
املتعددة،  الوضعي، وخطاباته  الديني  الفكر  باجلمود ىف 
أو التطرف والعنف، أو التجديد ىف الفكر الديني والثقافة 
الدينية، وإنام نحن إزاء حاالت متعددة، ومرتاكمة حينا، 
بعض  ىف  الفردية.  الدينية  للحياة  آخر  حينا  ومتقطعة 
ووسطى،  اعتدايل  تدين  إزاء  نكون  التارخيية  املراحل 

االجتامعي  والوئام  الفردي  الروحي  التجدد  يسوده 
والدينى بني األديان واملذاهب، واحلوار فيام بني بعضهم 
األحيان،  بعض  ىف  إلخ.  املشرتك..  والتعايش  بعًضا، 
وتأويالت  واقتصادية،  واجتامعية  سياسية  وألسباب 
دينية متطرفة أو متشددة أو حمافظة، يسود العنف وثقافة 
ذات  داخل  واملذهبي  الديني  اآلخر  وكراهية  التطرف 
ومذاهبها  األخرى  األديان  إزاء  خارجة  أو  املجتمع 
أيا كانت مواقعها اجليو- الثقافات األخرى  املختلفة ىف 

سياسية، واجليو-دينية.

من ثم، ُتعد أنامط التدين الشعبي، ولدى تكوين رجال 
الدين أو نساءهم -كام ىف الربوتستانتية، ومدارسها عىل 
الديني،  للموروث  باالستمرارية  تتسم  املثال-  سبيل 
والتغري السوسيو-دينى والسوسيو-ثقايف، والسوسيو-

اقتصادي، والسوسيو-تكنولوجي.

ثانيا: التغير في التدين الوضعي في املجتمعات األكثر تطورا 

ىف  تطوًرا  األكثر  املجتمعات  ىف  األديان  بعض  ىف 
دوله  داخل  الثقايف  والتعدد  خصوصياته،  )عىل  الغرب 
واملذهب  الدين  حول  الدراسات  تتطور  وجمتامعاته( 
واألركيولوجية،  التارخيية،  املناهج  ىف  للتطور  كنتاج 
والتفسري،  التأويل،  ونظريات  واللغوية/اللسانية، 
والفكر الفسلفي، والدراسات السوسيولوجية النظرية، 
املقارنة،  واملذاهب  األديان  ودراسات  وتطبيقاهتا، 
املسيحي،  الالهوت  رجال  بعض  وتكوين  وتشكيل 
معهم  تتطور  ثم،  من  الديني.  املجال  ىف  والباحثني 
كذلك،  الدينية.  والرشوح  والتفسريات  الدينية،  املعرفة 
تأثرت احلياة الدينية ىف الدول واملجتمعات الغربية فائقة 
القوميات، وتأسيس  الرأساميل، وحركة  بالتطور  التطور 
العامة  واحلريات  الغربية،  التمثيلية  الديمقراطية  النظم 
اجتامعي،  كفاعل  الفرد  وميالد  والفردانية  والشخصية، 
واملسموع،  املكتوب  اإلعالم  وهيمنة  وبقوة  وتطوره، 
الصناعي.. الذكاء  ومعها  الرقمية  الثورة  ثم  واملرئى، 
-السياسية  التارخيية  التطورات  هذه  أن  شك  ال  الخ. 
ما  إىل  احلداثة  من  والثقافية-  واالقتصادية  واالجتامعية 
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األوىل  الصناعية من  والثورات  بعدها،  بعد  وما  بعدها، 
إىل الرابعة- سامهت ىف تكريس التاميز بني الوضعي، وما 
وراءه ىف ظل النامذج العلامنية املختلفة بني تارخيية وتقاليد 
اجلمهورية الفرنسية، إىل النامذج الربيطانية، واألمريكية، 

واألملانية عىل سبيل املثال.
الديني، والسياسى، واالجتامعى  التاميز واالنفصال بني 
ونظام  جمتمع  كل  ىف  الثقافة  وتطور  وتشكل  الوضعي، 
علامين، أدت إىل انعكاسات كربى عىل بعض أنامط التدين 
بني  العالقة  وىف  التطور،  فائق  غريب  بلد  كل  ىف  السائد 
التدين الفردي وبني املقدس داخل املسيحية الكاثوليكية 
الوضعي  بني  االنفصال  هذا  أن  األهم  والربوتستاننية. 
وتكنولوجيا،  وسياسيا  ثقافيا  سوسيو-  واملتطور  احلي، 
وبني امليتاوضعي، بات جزءًا من احلرية الدينية، وحرية 
اإليامن،  وعدم  واإليامن  والالتدين،  والتدين  الضمري، 
وتكرس  واملذهبي،  الديني  التحول  ىف  اإلنساين  واحلق 
كحق  واألهم  اإلنسان،  حقوق  حركة  من  كجزء  ذلك 
الدول  هذه  ىف  والسياسية  القانونية  الثقافة  إطار  ىف 

وجمتمعاهتا، من خالل التدين الفردي. 

ثالثا: الدين والتطور االجتماعي... في نقد النظرات البسيطة 

حول  البعض  لدى  سائدة  وبسيطة  نمطية  نظرة  هناك 
عقبة  يشكل  أنه  ترى  السني،  اإلسالمي  الديني  الفكر 
نظرًا  والثقايف،  والسيايس  االجتامعي  التطور  ضد  بنائية 
حمافظة،  خطابات  وبروز  وسكونه،  الفكر  هذا  جلمود 
الداعيات  -وبعض  الدين  رجال  بعض  من  ومتشددة 
العنف  خطابات  ومن  األخرية-  العقود  ىف  النساء  من 
السياسية  اإلسالمية  اجلامعات  بجانب  واإلرهاب، 
للعمليات  وممارستها  اجلهادية  والسلفيات  الراديكالية، 
أو  خمالفيها،  إزاء  الديني  التكفري  وخطابات  اإلرهابية، 

إزاء اآلخر الديني.
إقامة  والسطحي  اهلش  خطاهبا  ىف  حتاول  النظرة  هذه 
وبني  عرصنا،  وتطورات  واحلداثة  اإلسالم  بني  تناقض 
إىل  بالنظر  الشاملة،  التنمية  وعوائق  والدين  اإلسالم 
يطرحها  التي  واملاضوية،  والالتارخيية،  التقليدية  القيم 

السياسية  ومجاعاته  وخطاباته،  الوضعي،  الديني  الفكر 
الرسمية  الدينية  السلطة  رجال  وبعض  اإلسالمية، 

واجلامعات السلفية.
الدينية  احلاالت  من  املستمدة  األحادية  النظرة  هذه 
يونيو  متتد من هزيمة  املتغرية، سادت ىف مرحلة  العربية 
الثالث من األلفية  العقد  الراهنة، ىف  املرحلة  إىل   1967
الراهنة. بعض هذه الوجهة من النظر تتغافل عن الدور 
احلركة  ىف  االجتهادي  املرصي  الديني  الفكر  لعبه  الذي 
الدين  ودور  الربيطاين،  لالستعامر  املعادية  الوطنية 
الوظيفي ىف التنمية ىف نظام يوليو النارصي حتى هزيمة 
يونيو 1967. ثمة إغفال أن الفكر الديني الوضعي يتأثر 
بالبنية االجتامعية، واحلياة الدينية السائدة رغم مشاركته 
وعالقة  السياسية،  وباألوضاع  هبا،  يتأثر  أنه  إال  فيها، 
الدين بالسلطة، وتوظيفاهتا للدين ىف العمليات السياسية 
الديمقراطي  النظام  ألن  السياسية،  الرشعية  نظام  وىف 
الفكر  عىل  تؤثر  والفردية،  العامة  واحلريات  التمثييل، 
ومحاية  اخلصوص،  وجه  عىل  الديني  والفكر  عموما، 
والتوازن  الرصاع  ظل  -يف  الدستورية  للحقوق  النظام 
والرقابات املتبادلة بني السلطات، ومعها رقابة الصحافة 
واإلعالم املدين واملرسح واملكتوب عىل األداء السلطوى 
حريات  رأسها  وعىل  العام-  الرأي  ومعه  عموما، 
التدين  وحرية  أشكاله،  بكافة  والتعبري  والبحث  الرأي 
يتأثر  ال  الديني  الفكر  فإن  هنا،  من  املطلقة.  واالعتقاد 
ىف عملياته الذهنية، وإنتاجه وإجاباته عىل أسئلة عرصه، 
االجتامعية  باحلياة  كثريًا  يتأثر  وإنام  فقط،  باملوروث 
والسيايس  االجتامعي  الوعي  ومستويات  والسياسية 
السائد ىف مرحلة تارخيية حمددة. من ثم، فإن الفكر الديني 
التسلطي هو إنتاج للفكر السيايس التسلطي، الذي أدى 

إىل إنتاج التسلطية السياسية والتسلطية الدينية. 
باألوضاع  واجلامعية  الفردية  الدينية  احلياة  تتأثر 
احلياة،  عرس  أو  يرس  حيث  من  السياسية  االقتصادية 
وتأثريات ذلك عىل التدين السائد، ألن ارتفاع معدالت 
ىف  االجتامعية  قاعدته  واتساع  الفقر  وانتشار  البطالة، 
األرياف واملدن احلرضية املريفة يبدو مؤثرا عىل اإلدراك 
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للمحافظة.  يميل  الذي  والديني  االجتامعي  والوعي 
بعض اليرس االقتصادى يؤدي إىل انفتاح التدين الفردي 
السائد  التنمية  لنموذج  كنتاج  احلياة،  عىل  واجلامعي 
والعرص،  املجتمع  لظروف  ومالءمته  كفاءته  ومدى 
الفئات  بني  القومي  الدخل  توزيع  عدالة  تؤثر  ثم  ومن 
نسبيا.  الشعبي  التدين  املختلفة يف  االجتامعية  والرشائح 
اهليكلية،  االقتصادية  واألزمات  العرس  حالة  ففى 
الفقر،  وانتشار  ألعىل،  االجتامعي  احلراك  وإعاقات 
وتوظيف  القدرية،  القيم  االجتامعية  احلياة  ىف  تشيع 
إزاء  االجتامعي  للتامسك  كأداة  الوضعي  التدين 
حياة  عىل  وانعكاساهتا  الكربى،  االقتصادية  األزمات 
النسبي بالغ  التوازن  التي حتاول حتقيق  األغلبية الشعبية 
ىف  أما  املحافظ.  التدين  خالل  من  احلافة  عند  الصعوبة 
ظل اليرس االقتصادى النسبي، وبعض احلريات العامة، 
يولد األمل ىف  املتطور،  والتعليم  الفردية،  والشخصية/ 
والعمل،  التعليم  ىف  املتاحة  الفرص  ظل  ىف  املستقبل، 
واحلراك االجتامعي، ودور املرأة يف العمليات اإلنتاجية، 
وتطور الصناعة، والتصنيع، مع التكنولوجيات اجلديدة 
املتطورة. ىف ظل هذه األوضاع االقتصادية، والصناعية، 
والتعليمية يتطور الوعي االجتامعي والديني والسيايس، 
األمر الذي يسمح بطرح أسئلة جديدة، وإجابات دينية 
النقلية  الدينية  اخلطابات  عن  خمتلفة  جتديدية  وفكرية 
املوروثة حول األسئلة املاضوية، وإجاباهتا املوروثة التي 
ُيعاد إنتاجها دونام فحص أو نقد أو دحض هلا عىل نحو 
ما هو شائع منذ عقود طويلة، منذ هزيمة يونيو 1967، 
الدينية  ومجاعاته  اإلسالمي،  الديني  املد  مرحلة  إىل 

الراديكالية والسلفية.

أسئلة  ومواكبة  والتطور،  للتقدم  عائقا  الدين  يكون  أن 
العرص هذا مرجعه أثر األوضاع السياسية واالقتصادية 
الفكر  السائدة عىل  واالجتامعية والثقافية والتكنولوجية 
املعرفة  حيث  من  وسلطاته،  ومؤسساته  السائد  الديني 
السيايس  الثقايف  والتفاعل  واحلريات،  األفكار  وسوق 
العلوم  ىف  املعرفة  تطورات  مع  والقانونى  والفلسفي 
العلوم  وىف  املتعاقبة،  وثوراهتا  والتكنولوجيا  االجتامعية 

-1923( مرص  يف  الليربالية  شبه  املرحلة  ىف  الطبيعية. 
1952(، وبعض فوائضها ىف ظل النارصية، كانت هناك 
املجددين من  الدين  اجتهادات من جانب بعض رجال 
وحممود  املراغى،  ومصطفى  عبده،  حممد  اإلمام  أبناء 
الرازق،  عبد  وعىل  الصعيدي،  املتعال  وعبد  شلتوت، 
وآخرين،  دراز  اهلل  عبد  وحممد  الرازق،  عبد  ومصطفى 
التطور  وواكبوا  الفكرية،  احلياة  ىف  شاركوا  الذين 
السيايس، واالجتامعي، والفكري ىف زماهنم، واستلهموا 
من  عليها  اإلجابة  نسبيا  وحاولوا  املرحلة،  هذه  أسئلة 
البنى  داخل  من  واالجتهادية  املتجددة  النظرات  خالل 
الفكر  رسديات  تاريخ  ىف  التأسيسية  والكالمية  الفقهية 
الديني اإلسالمي الوضعي حول املقدس والسنة النبوية 
السياسية،  التسلطية  انكرس هذا االجتاه مع  لقد  املرشفة. 
والقمع إزاء الفكر احلر، وحريات التعبري والبحث احلر، 
اخلوف  رهاب  ذلك  ومرجع  احلر.  واالعتقاد  والتدين 
السلطوي  الوظيفي  والدور  احلر،  العقل  من  السلطوي 

الديني ىف املجالني العام والدينى املغلق نسبيًا.
ال شك أن ذلك أنتج عقاًل دينيًا ساكنًا، ىف سباته التارخيي 
الوضعية  التأسيسية  الدينية  الرسديات  حول  املاضوي 
حول اإلسالم -وأيضا ىف األرثوذكسية القبطية املرصية- 
ومن ثم بات عقال دينيًا تابعًا للسلطان السيايس املتغلب 
وتابعا  التارخيي-  سباته  حلظات  -ىف  السني  الفقه  ىف 
سياسيًا  املتغرية  للعصور  ومفارقا  القديم،  للنقل 
أسئلة  عىل  ماضوية  إجاباته  وظلت  واجتامعيًا،  وثقافيا 
األرثوذكسية  وظفت  أخرى،  ناحية  من  املتغري.  الواقع 
اإلسالمية  اجلامعات  لبعض  الديني  التطرف  القبطية 
السياسية، والسلفيني، ىف فرض سلطتها الدينية، وأفكار 
اإلكلريوس، وتعاليمهم عىل املرصيني األقباط، عىل نحو 
ماضوي وتقليدي، باسم املسيحية املستقيمة، واحلقيقية، 
ومزيد من انغالق رجال الدين عىل املوروث الالهوتى، 
والتدين الشائع ىف األوساط االجتامعية القبطية الريفية، 

وىف املدن املريفة. 
الوضعي  التدين  وأنامط  دينية،  حياة  إزاء  نحن  ثم،  من 
الفقهي،  والّسبات  الثبات  حموري  بني  تدور  داخلها 
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الفكر  ىف  والتحول  التغري  وبني  املاضوي،  والالهويت 
الديني، والتدين الشعبي والشعبوي، ىف بعض األحيان. 
الدين -أيا كان- ومذاهبه ىف  التمييز بني  والبد هنا من 
أصوله املقدسة، ورسدياته الوضعية، وبني أنامط التدين 
الشعبي السائدة ىف مرحلة من املراحل التارخيية، وذلك 
والسلوكية  االجتامعية  التدينية  األنامط  هذه  فهم  ىف 

الفردية واجلامعية، والفكر الديني السائد حوهلا.

إن الرسديات الدينية الوضعية لرجال الدين، والسلطات 
للتمثل  وقابلة  ومتغرية،  برشية  هى  الرسمية،  الدينية 
ألسباب  لبعضها  االستبعاد  أو  واملراجعة،  والتوظيف 
تتصل بتارخيية هذه الرسدية وظروفها وسياقاهتا، والفكر 
السائد ىف زمنها، أو عدم دقة نقلها، أو الرتباطها بأسئلة 
عدم  أو  طرحها،  وقت  املؤمنني  وبجامعات  عرصها 
عصور  ىف  ذاك  أو  الدين،  هبذا  املؤمنني  حلياة  مالءمتها 
متغرية، سواء ىف عاملنا أو حتوالته املستقبلية العاصفة فيام 

يبدو من مؤرشات.

رابعا: الدين وتوظيفاته السياسية 

احلياة الدينية ىف مرص والعامل العربى ال تقترص عىل أنامط 
التدين الشعبي، الشعبوى ىف بعض األحيان، وإنام تتتامس 
ظاهرة  ظل  ىف  للدين،  السيايس  التوظيف  مع  وتتداخل 
ظل  ىف  وخاصة   ،1952 يوليو  نظام  ىف  السياسة  موت 
املحافظة  وتأويالته  للدين  واستخدامه  السادات،  عهد 
املستقلني  والليرباليني  والنارصيني  اليسار  مواجهة  ىف 
والفكر احلر، وإقصائهم من املشهد السيايس، والثقاىف، 
النسبي.  التغري  مبارك مع بعض  استمر ىف عهد  ما  وهو 
 ،2011 يناير   25 بعد  أنفجر  بالسياسة  التدين  تداخل 
من  لإلسالم  السيايس  التوظيف  خالل  ومن  بعد،  وما 
السياسية  اإلسالمية  لإليديولوجيا  والسلفيني  اإلخوان 
عمومًا  اإلسالمية  التوجهات  ذوي  ومعهم  والسلفية 
األفراد  عىل  ماضوية  دينية  هندسة  فرض  وحماولة 
السيايس  االضطراب  ىف  ساهم  املنحى  هذا  واملجتمع. 
والديني واسع النطاق، وحتليق اخلوف شبه اجلمعي من 
التحويل القرسي لنمط حياهتم احلديث إىل االعتقال ىف 

السلطة،  ىف  لإلسالميني  السياسية  واألوامر  السياجات 
 30 أحداث  إىل  أخرى،  وفواعل  أسباب  ضمن  وأدى، 

يونيو 2013. 
من أبرز توظيفات الدين وتأويالته الوضعية والسلطوية 
يف السياسة ذلك التداخل العمدي بني القوانني الوضعية 
وبني  واالقتصادية-  االجتامعية  العالقات  تنظم  -التي 
الدساتري  يف  ظهر  ما  وهذا  السلطوي.  الديني  التأويل 
اإلسالم  حول  العامة  الدستورية  النصوص  املرصية. 
دين الدولة وردت بعديد املواد من الدستور احلايل- عىل 
عىل  نصت  التي  الثانية  املادة  رأسها  وعىل  املثال-  سبيل 
أن »اإلسالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، 
للترشيع«.  الرئييس  املصدر  اإلسالمية  الرشيعة  ومبادئ 
واملادة الثالثة التي تنص عىل أن »مبادئ رشائع املرصيني 
للترشيعات  الرئييس  املصدر  واليهود  املسيحيني  من 
املنظمة ألحواهلم الشخصية، وشئوهنم الدينية، واختيار 
أن  عىل  تنص  التي  السابعة  واملادة  الروحية«.  قيادهتم 
خيتص  مستقلة،  علمية  إسالمية  هيئة  الرشيف  »األزهر 
دون غريه بالقيام عىل كافة شئونه، وهو املرجع األسايس 
الدينية، والشئون اإلسالمية، ويتوىل مسئولية  العلوم  يف 
الدعوة ونرش علوم الدين واللغة العربية يف مرص والعامل. 
وتلتزم الدولة بتوفري االعتامدات املالية لتحقيق أغراضه. 
القانون  وينظم  للعزل،  قابل  األزهر مستقل غري  وشيخ 
العلامء. وأيضا  طريقة اختياره من بني أعضاء هيئة كبار 
مطلقة  االعتقاد  »حرية  أن  عىل  تنص  التي   )64( املادة 
العبادة  دور  وإقامة  الدينية  الشعائر  ممارسة  وحرية 

ألصحاب األديان الساموية حق ينظمه القانون«. 
الذي  اإلطار  العامة  الدستورية  النصوص  هذه  تشكل 
توظيف  ىف  والتنفيذية  الترشيعية  السلطتان  فيه  تتحرك 
أو  الدستورية،  احلقوق  هذه  حدود  ضبط  ىف  القوانني 
ووضع  األحيان،  بعض  يف  هبا  الترشيعى  االنحراف 
احلرية  عىل  القيود  فرض  وىف  عليها،  القانونية  الضوابط 
مطلقة،  بأهنا  وصفها  التي   64 املادة  نص  -وفق  الدينية 
تعصف  قد  التي  الترشيعية  األطر  ىف  ضبطها  يتم  ولكن 
الداخىل  اإليامن  متس  االعتقاد  حرية  أن  خاصة  هبا، 
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للمواطن، لكن حرية ممارسة هذا اإليامن تتم من خالل 
القانون،  ينظمها  التي  الدينية  العبادة  ودور  الشعائر 

ويضبط حدودها.

من ناحية أخرى، تقترص احلرية الدينية وممارسة شعائرها 
عىل األديان الثالثة: اإلسالم، واملسيحية، واليهودية. من 
ثم، ال يعرتف املرشع الدستوري باألديان األخرى. ثمة 
أدوار أخرى للدولة ىف احلياة الدينية ألفرادها وجمتمعها 
من خالل مواقف بعض أو غالب األجهزة البريوقراطية 
وحتيزاهتا إزاء ومع بعض أو غالب أنامط التدين السائدة. 
األخرى،  األديان  من  البريوقراطية  هذه  موقف  خيتلف 
يف  حدث  كام  كالشيعة  اإلسالمية  املذاهب  بعض  وإزاء 
دعوى  حتت  مبارك  األسبق  الرئيس  حكم  سنوات  آخر 
اهلالل  العريب ورهاب  اإلقليم  اإليراين يف  التمدد  خماطر 
متدد  حول  اخلليج  ودول  السعودية  ومواقف  الشيعي، 
األجهزة  غالب  تأثري  خيتلف  املنطقة.  يف  اإليراين  الدور 
حيادها  بني  الدينية  احلرية  عىل  بعضها  أو  البريوقراطية 
أو  والقانون،  الدستور  بأحكام  املخاطبني  مجيع  أمام 
إزاء  العموميني  املوظفني  بعض  خالل  من  بعضها  حتيز 
لوظائفهم وتقديمهم  آداءهم  دينيا ومذهبيا يف  املغايرين 

للخدمات العامة أيا كانت. 

بالرسديات  السائدة، وعالقاهتا  العادات  تأثري  أيضا  ثمة 
الشائعة  الدينية  التقاليد  ومعها  النقلية،  الوضعية  الدينية 
القيم،  مع  وتداخلها  الشعبي،  التدين  أنامط  ضمن 
الدينية  اللغة  السائدة -أيا كانت- ومعها  واألخالقيات 
والشعارات،  الشفاهي،  اليومي  اخلطاب  ىف  السائدة 
للدولة،  البريوقراطي  الدينية، داخل اجلهاز  والنصوص 
أو املركبات العامة واخلاصة، وىف مناهج التعليم املقررة، 
وىف تعليم اللغة العربية، وتركيزها عىل النصوص الدينية 

املقدسة أو البالغة الدينية. 

كل هذه عنارص رئيسة -ضمن أخرى- ىف تشكيل احلياة 
إن  اختالفها.  عىل  املجتمع  رشائح  أو  للفرد،  الدينية 
التجربة الدينية الفردية حمدودة نسبيا، ألن التدين بامليالد 
بعض  ىف  ساحق  نحو  عىل  والغالب  األعم  السمت  هو 

فإن  ثم،  ومن  وعربيًا.  مرصيا  السائد  الشعبي  التدين 
يبدو  الفردية  الدينية  التجربة  عن  الناتج  الفردي  التدين 
الدينية السائدة واملتغرية ىف ظل بعض  استثناءًا ىف احلياة 
عىل  يتأسس  الذي  الفردي  التدين  املستمرة.  مكوناهتا 
االختيار احلر الديني يمثل االستثناء، وهو ما يظهر لدى 
بعض من ولدوا ومعهم دين أبائهم، ثم استقر هذا اإليامن 
واطمئن  ورسدياهتا،  الدينية  باألصول  باملعرفة  لدهيم 
إيامهنم عىل هذا الدين أو املذهب داخله، وتأسس وعيه 
الديني عىل هذه املعرفة واستقر، وهؤالء ىف الغالب من 
ناجتًا  يكون  الفردي  التدين  بعض  املثقفني.  أو  املتعلمني 
تؤدى  قد  التي  واألسئلة  والقلق  والوعي  التعليم  عن 
والتحول  االنتقال  أو  الدين،  داخل  املذهب  تغيري  إىل 
إىل دين آخر، وغالبا ما يتم ذلك ىف الرس، ودونام إعالن 
وبعض  والدينية،  االجتامعية  للضغوط  نظرًا  قلياًل،  إال 
حاالت  وهى  ذلك،  دون  حتول  التي  األخرى  القيود 
للجموع  التدين  بعض  عامة.  ظاهرة  اعتبارها  يمكن  ال 
اتباعا  يكون  ما  غالبا  األميني،  من  وخاصة  الغفرية، 
اجلددود  أو  واألمهات  األباء  طريق  عن  بامليالد  للتدين 
بكل  الشعبي  التدين  عليه  يغلب  ثم  ومن  واجلدات، 
مكوناته وعنارصه وسياقاته وضغوطه. ثمة أدوار يلعبها 
رجال الدين يف الريف واملدن املريفة يف إضافة تأويالهتم 
بمواد  الشعبي  التدين  رفد  خالل  من  الشعبية  الوضعية 
يف  الدينية  خطاباهتم  يف  وتوظيفها  شعبية  ورسديات 
وجلسات  رسادقات  إىل  أو  االجتامعات  أو  املساجد 
أدوار  هناك  أخرى،  ناحية  من  العزاء..الخ.  يف  الوعظ 
تلعبها اجلامعات الصوفية وبعض شطحاهتا ورسدياهتا يف 
مد التدين الشعبي بموارد جديدة من احلكي. ثمة أيضا 
بعض التحول الديني الذي ال يمت إىل احلرية الدينية يف 
عمقها الناتج عن القلق ومساءلة الذات عن إيامهنا بديانة 
امليالد واألباء واجلدود، ولكن يكون التحول حمض حال 
ذلك  ومن  األرسة،  نظام  داخل  ملشكلة  وقانونيا  شكليا 
السعي إىل فصم العالقة الزوجية الستحالة العرشة بني 
الزوجني ألسباب خمتلفة، وذلك لبعض القيود الكنسية 
نحو  عىل  األرثوذكس،  األقباط  املسيحيني  طالق  عىل 
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أدى إىل حتول بعض األقباط إىل الدين اإلسالمي إليقاع 
التحول  هذا  يبدو  قد  اإلسالمية.  الرشيعة  وفق  الطالق 
النظر  إمعان  أن  إال  الدينية،  احلرية  من  جزءًا  الديني 
يشري إىل أن ذلك السلوك ىف التحول الديني هو ممارسة 
شكلية، ألن هدفه ليس اإليامن العميق بناءًا عىل التجربة 
الدينية الفردية التي دفعته للتحول، وإنام إلعاقة التطليق 
النظر عن مدى ممارسة  بقطع  الكنيسة األرثوذكسية،  ىف 
ىف  الدينية  والطقوس  والقيم  العقيدة  لإلسالم؛  املتحول 

الدين اإلسالمي، سلوكا واعتقادًا. 

واحتماالت  السائدة  النسبية  الدينية  احلياة  سمات  بعض  خامسا: 
تغيرها مع الثورة الرقمية 

احلياة  ىف  النسبية  العامة  السامت  من  عديد  أيضا  هناك 
ظل  يف  مستقبال  تتغري  قد  والتي  السائدة،  الدينية 
مواضعات أخرى تؤدي إىل هذا التغيري، ونطرح بعضها 

فيام ييل: 

وهيمنة  اإلمجاع،  مفهوم  وسيادة  اجلامعي،  التدين   -1
حتديد  يف  الغفرية،  -والرقمية-  الفعلية  اجلموع  إيامن 
الرقابات  خالل  من  الفردي  التدين  سامت  من  بعض 
غري املبارشة املتبادلة، بني املتدينني بعضهم بعضا، وعىل 

اجلمهور.

الدين  رجال  بعض  خالل  من  التدين،  تسيس   -2
والسلفية،  السياسية،  اإلسالمية  واجلامعات  الرسميني، 

واألشكال املختلفة للربط بني الدين والسياسة.

اهلوية  وبني  التدين،  وأنامط  الدين،  بني  الربط   -3
اهلوية  وأن  واملتحولة-  املستمرة  التكوينية  -وعنارصها 
تم إنتاجها ىف الدين منذ نشأته، ومن ثم هوية املجتمع، 
هي هوية دينية بامتياز لألغلبية الدينية، وليست مركبة، 

وهبا حتوالت، من بينها املكون الديني. 

4- »التدين املراوغ«، الذي ينطوي عىل الشكل الطقويس 
للتدين االستعرايض، بينام السلوك الفعيل اليومي ينطوي 
عىل تناقص بني الشكل الطقويس واإليامن العميق، وبني 
واألفعال  الشعارية  الدينية  واللغة  املتدين  الزي  نظام 

اليومية التي تتناقض معها، وبني اخلطاب الديني وتديني 
اللغة، والتناقض بني الظاهر اللغوي والطقيس وىف الزي 
االجتامعي  السلوك  وبني  الدينية،  واللغة  السلوك  وىف 
اليومي الفعيل إزاء اآلخرين ىف العمل واجلرية والصداقة 
أن  مرجعه  التباين  هذا  األرسة.  وىف  الرفاق  ومجاعة 
الدين حتول من عقيدة وعبادة وقيم وسلوك، إىل وظيفة 
اجتامعية وقناعية تسرت السلوك الفعيل من خالل األقنعة، 

إنه تدين األقنعة الكاذبة يف عديد األحيان. 

والسلوك  الدين،  يدرك  والذى  القدري«،  »التدين   -5
وكأهنا  الفردية،  واملسئولية  واملشاكل،  االجتامعي، 
نزعة جربية أشاعها  املاورائيات، واألقدار، وهى  رهينة 
الريفية،  الشعبية  الثقافة  وأيضا  النقيل،  الديني  اخلطاب 
وهذا اإلدراك لألفعال االجتامعية الفردية وكأهنا ال تعرب 
عن مسئولية الفرد املؤمن واختياراته، وإنام يتم نفيها عن 
الفرد وإحالتها لألقدار، وكأن حياة الفرد مرسومة وتم 
القدري مصدره  التدين  النمط من  هندستها سلفًا! هذا 
إىل  متدد  والذى  األرياف،  ىف  السائد  الشعبي  التدين 
العامليتني  احلربني  هناياته  من  تريفت  التي  املدن  سكان 
ومبارك،  السادات  مرحلتي  ىف  السيام  والثانية،  األوىل 
وال يزال مستمرًا نظرًا لألزمات االقتصادية واالجتامعية 
واحتقاناهتا، عىل نحو يعطى الفكر الديني النقيل والسلفي 
الفرص املالئمة إلعادة التمدد االجتامعي وسط الفئات 
سكانيًا،  واملتفجر  املريف  واحلرض  الريف  ىف  الشعبية 
القيمية،  األنسجة  وهتتك  البطالة،  معدالت  ارتفاع  مع 
لصالح قيم جديدة خمتلفة متامًا تعتمد عىل العنف واألثرة 
الطالق،  معدالت  وارتفاع  األرسي،  التامسك  وتراجع 

ومن ثم تصدع األرس والعنف داخلها.

وسيطرته  السائد،  للتدين  اجلمعي  التعبوي  الطابع   -9
خالل  من  والفعلية،  الرقمية،  الغفرية  اجلموع  عىل 
السيام  الدينية،  الفرائض  أداء  ىف  الطقسية  اآلليات 
الصالة، وأيضًا من خالل بعض رجال الدين الرسميني، 
ودعاة الطرق، وسعي بعض األفراد لبناء مكانة اجتامعية 
عىل  الدينية  والرقابة  والدعوة،  اإلرشاد،  خالل  من 
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اآلخرين بقطع النظر عن مدى معرفتهم بالعلوم الدينية 
وتارخيها وتطوراهتا. 

مواجهة  ىف  الدينية  التعبئة  إىل  يميل  الذي  التدين   -10
اآلخر الديني، وإبراز أفضلية دين عىل آخر، ومذهب عىل 
والضدية  التباين  توظيف  عىل  تقوم  نزعة  وهى  اآلخر، 
الدينية واملذهبية كآلية مستمرة للتعبئة والتعاضد الديني 

واهليمنة الرمزية عىل اجلموع الغفرية. 

الرسمية،  الدينية  املؤسسة  سيطرة  خارج  التدين   -11
وعىل  مؤثرًا،  دورًا  أخرى  دينية  فواعل  تلعب  حيث 
دعاة  من  العوام  وبعض  السلفية  اجلامعات  رأسهم 

الطرق. 

االجتامعي،  التواصل  ووسائل  الرقمية  الثورة   -12
الرقميني.  الدينيني  الفاعلني  انفجار  من  إليه  أدت  وما 
خطابات  يطرحون  من  أعداد  تزايد  خالل  من  وذلك 
الكراهية  خطابات  ومعها  الديني،  واإلرشاد  الوعظ 
أو  األخرى،  املذاهب  عىل  اهلجوم  أو  الديني،  لآلخر 
أسئلة  تطرح  مغايرة  دينية  خطابات  يطرحون  من  عىل 
الرسديات  بعض  حول  وأسئلة  مالحظات  أو  خمتلفة 
التناقضات  بعض  إبراز  أو  التارخيية،  الوضعية  الدينية 
أو  الفقهاء  لكبار  الرسدية  ذات  ىف  عليها  اشتملت  التي 

املحدثني..الخ. 

املكتوبة،  الرقمية  الدينية  اخلطابات  بعض   -13
والتغريدات  املنشورات  املرئية-  أو  الشفاهية  أو 
والفيديوهات القصرية- تعكس بعض اخلطابات الدينية 
الدينية ىف  احلياة  الفعيل ىف  الواقع  السائدة والشائعة عىل 

بعض املجتمعات واجلامعات داخلها.

الديني  العقل  عىل  االتباعية  النقلية  النزعة  سطوة   -14
السياسية،  اإلسالمية  واجلامعات  والسلفى،  الرسمي، 
وانعكاسها عىل التدين الوضعي للجموع الغفرية الفعلية 

والرقمية، بل وإحداثها حتوالت ىف التدين الشعبي.

15- استمرار بعض رجال الدين، والسلفيني واإلخوان 
طه  العميد  األستاذ  -بتعبري  الطرق  ودعاة  املسلمني، 

حسني- ىف فرض هندسات دينية وضعية تأويلية ونقلية 
عىل اإليامن والتدين الفردي.

خلط  إىل  الرسميني  الدينني  الفاعلني  بعض  يميل   -16
الدين بالسياسة، وفق أهداف كل فاعل ديني ىف السعي 
الغفرية ىف  اجلامهري  للسيطرة عىل روح وضامئر وسلوك 

الواقع االجتامعي واحلياة الدينية.

17- التداخل بني التدين الفعيل والرقمى، والسيولة فيام 
بينهام من تفاعالت.

عىل  الرقمية  االستعراضية  الدينية  النزعة  سيطرة   -18
الغفرية،  الرقمية  اجلموع  بعض  من  الرقمي«  »التدين 
وأهنم  اآلخرين،  من  وتدينا  إيامنا  األكثر  أهنم  إلثبات 
أو مذهبهم. تشكل  دينهم  الدفاع عن  األكثر جسارة ىف 
جزءًا  والشعبي  الوضعي،  االستعرايض  التدين  نزعة 
من التدين املراوغ، وتوظيفه ىف السعى نحو الذيوع بني 

اجلموع الرقمية الغفرية.

الدين  رجال  وبعض  السلفيني،  الدعاة  استخدام   -19
ىف  االجتامعي،  التواصل  ووسائل  للرقمنة  الرسميني، 
بث وكتابة خطاباهتم الدينية الوضعية، سعيا وراء املكانة 

والذيوع وسط مواقع التواصل االجتامعي. 

20- سبق اجلامعات اإلسالمية الراديكالية ىف بناء املواقع 
والسلفيات  وداعش،  والنرصة،  )القاعدة،  الرقمية 
اجلهادية( هبدف بث بياناهتا وفيديوهاهتا وفكرها الديني 
اإلرهابية،  السيايس، ومواقفها، واإلعالن عن عملياهتا 
واالتصال الرقمي املشفر مع بعض خالياها العنقودية، 
نمط  ىف  ظهر  ما  وهو  لألعضاء،  السيايس  التجنيد  أو 
املنفردة«. ويرجع ذلك إىل األجيال الشابة من  »الذئاب 
الراديكالية، خاصة  الرابع واخلامس ىف اجلامعات  اجليل 
القادمني من بعض الدول األوروبية، والذين انضموا إىل 
داعش وذهبوا إىل مناطق سيطرهتا ىف العراق. ونجحت 
الذئاب  بعض  جتنيد  ىف  الرقمية  مواقعها  عرب  داعش 
املنفردة، وبعضهم كان ىف السجون الفرنسية، أو ىف عامل 

الضواحي الفرنسية والبلجيكية وىف الدانامرك. 
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21- جلأت املؤسسة الدينية الرسمية إىل بناء مواقع رقمية 
ملواجهة أفكار اجلامعات اإلسالمية املتطرفة واإلرهابية، 
والرد عىل بعض أطروحاهتا، وخطاباهتا الدينية، وتقديم 
والظواهر  املشكالت  بعض  حول  االفتائي  اخلطاب 
الدينية اجلديدة، وىف ذات الوقت الرد عىل بعض أسئلة 

السائلني عىل مواقعهم. 

22- تتسم اللغة الرقمية عىل وسائل التواصل االجتامعي 
باإلجياز الشديد، ومتيل بعض اللغة الدينية إىل املزج بني 
العربية  باللغة  مزجها  مع  احلكائية،  والنزعة  العامية 
الدينية  الرسديات  من  ببعض  االستشهاد  ىف  الفصحى 
التارخيية، أو آراء الفقهاء والتابعني، مع بعض النصوص 

الدينية املقدسة -القرآن- والسنة النبوية الرشيفة.

23- ثمة ميل إىل االعتامد عىل املفارقة إلظهار اخلطاب 
ويالحظ  الدينية.  والتعبئة  الديني،  والضبط  الدعوي، 
الواقع  إىل  الديني  الديني/  الرصاع  انتقال  أيضا 
االفرتايض، كجزء من رصف األنظار لدى اتباع كل دين 
ومشكالت  النقلية  الدينية  اخلطابات  بني  الفجوات  عن 
والعلمى  والسياسى  واالجتامعى  االقتصادى  الواقع 
احلديث، واألسئلة اجلديدة واملتغرية التي ال جتد جتديدًا 
الفكر  ىف  والتجديد  باالجتهاد  يواكبها  الديني  الفكر  ىف 

الديني النقيل السائد. 

الصناعية  الثورة  مع  التقنية  التحوالت  ظل  ىف   -24
الذكاء  مع  اخلامسة-  الصناعية  الثورة  وبشائر  الرابعة، 
اإلنسان-  ومابعد  الروبوتية  واألناسة  الصناعى، 
املجتمعات  تواجه  التي  الكربى  املشكالت  تفاقمت 

العربية اقتصاديًا وسياسيًا واجتامعيًا. 

وفشلهم  للسلطة،  اإلسالميني  وصول  أعقاب  ىف   -25
ىف إدارة الدولة، وحماولة فرض أفكارهم النقلية املتشددة 
املختلفة  ورشائحها  الوسطى  الطبقة  حياة  نمط  عىل 
-الوسطى/الوسطى،والوسطى/الصغرية- برز خطاب 
نقدي ألفكارها. واألخطر أن بعض الباحثني ذهب إىل 
إعادة النظر ىف الرسديات املؤسسة للتدين النقيل الوضعي 
السائد من منظورات نقدية، بحثت ىف بعض التناقضات 

ىف  أو  املرشفة،  النبوية  السنة  تدوين  عملية  ىف  الواردة 
تاريخ اإلسالم، وأيضا ىف نقد بعض التطورات التارخيية 
والعنف  االغتياالت  منظور  من  املسلمني  للحكام 
أيا  العنيفة  ونقد ممارساهتم  للمخالفني،  والقتل  الدموي 

كانت إزاء اخلصوم.
بعض  بني  أدرية«  و«ال  إحلادية  اجتاهات  بروز   -26
عىل  آراءهم  ونرش  العربى،  العامل  ىف  الشابة  األجيال 
الدينية  املؤسسات  يزال خطاب  االفرتاىض. وال  الواقع 
نقد  ىف  املوروث  التارخيي  النقيل  اخلطاب  إنتاج  يعيد 
اإلحلادي،  اخلطابني  دراسة  دون  وامللحدين،  اإلحلاد 
والفلسفة،  واملرجعيات  البنية  حيث  من  والالأدري، 
الظواهر  هذه  ألسباب  سياسية  السوسيو-  والدراسة 
عمليات  ظل  يف  سيتزايد  الظواهر  هذه  بعض  اجلديدة. 
بعد  وما  الربوتية،  األناسة  إىل  التكنولوجي  التحول 
الفريوسات  وظهور  الكوين،  واالضطراب  اإلنسان، 
املتحورة مثل »كوفيد-19«، ومعها االحتباس احلراري، 
واحلروب األهلية، وغريها، عىل نحو ُطرحت معه بعض 
جتد  ومل  الشباب،  بعض  من  اإلنساين  الوجود  أسئلة 
هيمنة  ظل  ىف  وخطاباهتم،  الدين  رجال  لدى  إجابات 
ناحية  من  اإلنساين«.  و«التشيوء  املفرط  االستهالك 
أخرى، ظهرت جتارب االستنساخ احليواين، واحتامالت 
رشائح  زرع  عمليات  من  وغريها  البرشي،  االستنساخ 
ظهور  إىل  والتنبيه  الذكاء،  لتعظيم  اإلنساين،  اجلسم  ىف 
مرحلة  إىل  تشري  تغريات  كلها  ..الخ!  األمراض  بعض 
جديدة ىف الوجود والرشط اإلنساين، سوف ختتلف عن 
غريها من املراحل التارخيية الكربى ىف التطور االجتامعي 
بذاته،  اإلنسان  عالقة  ىف  والثقايف  واملعريف،  والسيايس، 
ومفرداهتا  ذاهتا،  اللغة  وستشمل  بل  للعامل،  رؤيته  وىف 
ودور  الروبوتية،  اإلناسة  مرحلة  األهم  وجمازاهتا. 
الروبوت ىف اإلنتاج، والتفكري، والتنظيم اإلنساين، وىف 
والذى  والفنون،  الثقافة،  جمال  وىف  بل  االبتكارات، 

بدأت بعض مؤرشاته ىف الظهور.
ال شك أن هذه التغريات التي بدأت، سوف تتطور عىل 
نحو سيؤدي إىل قطيعة حضارية/ ثقافية ىف السياسة، وىف 
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دراسات

أنامط التدين الوضعي، وىف التفسري والتأويل للنصوص 
الساموية-  األديان  ىف  -املقدسة  التأسيسية  الدينية 
الدينية،  املامرسات  ىف  السائدة  التارخيية  ورسدياهتا 
التحول  هذا  الدينية.  وقيمها  وطقوسها،  وعقائدها، 
الوضعي  التدين  عىل  الكثيفة  بظالله  سيلقي  الكبري 
السائد كونيًا ىف كل األديان، ساموية ووضعية، وقد يؤدى 
إىل ظهور رسديات دينية وضعية جديدة، بل وقد يدفع 
يطرحون  املستقبل،  يف  جدد  وضعيني«  »أنبياء  بروز  إىل 
رساالت دينية وضعية، حتاول أن تطرح مسألة الوجود 
اجلديد  اإلنسان  وعالقة  الروبوتية،  األناسة  عرص  ىف 
وتنزه-  وتعاىل  -سبحانه  وخالقه  وبالكون،  بالروبوت 
واإلنسان ورشطه الوجودي، ومآالته ىف ظل احتامالت 
اجلديد  واإلنسان  والبرشي،  احليواين  االستنساخ  تطور 
فيها  مفكر  غري  يبدو  احتامالت  كلها  الخ.  والطبيعة.. 
السلطات  بعض  حتاول  لكي  الوقت  بعض  تأخذ  وقد 
الدينية اإلجابة عليها، ىف ظل مجودها الالهويت، والفقهي 
هناك  يكون  أن  املرجح  من  العريب.  عاملنا  ىف  وخاصة 
والتأويلية  الفقهية والالهوتية  املتون  دفاع مستميت عن 
االتباعية  الدفاعية  النزعة  وتستمر  املوروثة،  الوضعية 
سائدة بني غالب اجلموع الغفرية، وذلك كآليات نفسية 
حينا،  اإليامن  عن  ودفاعا  التحوالت  هذه  إزاء  دفاعية 
متحول  عامل  ىف  نفيس،  السوسيو-  وللتامسك  واهلوية 
بالغ الرسعة، حينا آخر. ستتأثر أيضا األجيال الشابة ىف 
املستقبل هبذا التغري الرسيع، وسيكون بعضها جزءًا من 

أفكاره املتغرية وغري املألوفة. 

عمليات  واستيعاب  الديني،  التجديد  ضد  يقف  ما  إن 
ىف  يتمثل  الكونية،  احلياة  يف  والعلمي  املعريف  التحول 
مشكلة التكوين العلمي لطالب املعرفة الدينية، وغريهم 
هذا  والسلفيني.  السياسية،  اإلسالمية  اجلامعات  من 
واالستدعاء  احلفظ،  عىل  القائم  الرتاثي  النقيل  التكوين 
أن  إغفال  إىل  يعود  متغري  عامل  أسئلة  عن  لإلجابة 
وابنة  وبرشية،  وضعية  هى  املقدس  حول  الرسديات 
وأسئلته،  ورصاعاته،  ومعارفه،  وجمتمعاهتا،  عصورها 
عصور  أسئلة  عن  لإلجابة  بعضها  يصلح  ال  ثم  ومن 

تطورت فيها املعارف ىف العلوم االجتامعية، وىف التطور 
التكنولوجى، وىف العلوم الطبيعية! هنا نحن إزاء مشكلة 
الوضعي،  الديني  الرسد  بني  بالعالقة  تارخيي  وعي 
االجتامعية،  وسياقاته  وعوامله،  وأسبابه،  وظروفه 
مع  عمله  وأساليب  احلكم،  سلطة  وطبيعة  والسياسية، 

احلياة الدينية لألشخاص.

ومقارباته  التارخيي  املنهج  غياب  ىف  تتمثل  إعاقة  ثمة 
الديني  الرسد  وحتويل  الديني،  الدرس  ىف  املتعددة، 
-التفسريى والتأوييل- إىل شبه مقدس، واعتباره خارج 
السائدة  والقيم  والبلدان،  والسياسة  والتاريخ  اجلغرافيا 
ىف كل مرحلة والعادات والتقاليد الشعبية..الخ. ومن ثم 
استدعاته ىف عصور متغرية، وأسئلة خمتلفة ابنة عصورها 

وجمتمعاهتا.

وكأنه  والفقه،  والدعوى،  الفتاوى،  خطاب  تنميط  إن 
رهاُب  حالة  من  جزء  هو  واملكان،  الزمان  خارج 
املستقيم  الفقهي  الرصاط  عن  واخلروج  االختالف 
لدى بعضهم، ولغياب النزعة االجتهادية، والتجديد ىف 
املتشددين من املشايخ  انتقادات  الديني خوفا من  الفكر 
اجلمود  فإن سمت  أخرى،  ناحية  من  الكبار، وغريهم. 
الفكري يشمل بعض الالهوت املسيحي األرثوذكسى، 
النظرة إىل نظام األرسة وأمور عديدة أخرى، دونام  وىف 
تزال،  وال  حدثت،  التي  الكربى  للمتغريات  استيعاب 
تتفجر كل يوم يف  التي  القريب، واألسئلة  املستقبل  وىف 
لإلجابات  املوضوعية  واحلاجة  الفائقة،  الرسعة  عرص 
الدينية  احلرية  إتاحة  من  تنطلق  التي  عليها  التجديدية 
من داخل األكلريوس، وأيضا من داخل السلطة الدينية 

الرسمية.

السيولة واالضطراب  إىل حالة من  أدت  الرقمية  الثورة 
والدولية؛  واإلقليمية  الوطنية،  الدينية  األسواق  ىف 
دينية.  كفواعل  األفراد  ودخول  واملسيحية،  اإلسالمية 
كام أدت إىل إشاعة الفوىض ىف اآلراء، واملواقف الدينية 
شك  ال  الديني.  اآلخر  ومن  املختلفة،  األحداث  من 
احلياة  وعرس  واالجتامعية،  االقتصادية  املشكالت  أن 
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الفئات  جانب  من  الدين  إىل  جمددًا  العودة  إىل  سيؤدى 
من  الدنيا  احلدود  توفري  من  يعاين  وبعضها  املعسورة، 
متطلبات احلياة الغذائية البسيطة، ال شك أن ذلك سيفتح 
األبواب جمددًا أمام متدد جديد لألفكار السلفية، وأيضا 
عىل  للسيطرة  واملتشدد  املحافظ  اإللكريوس  سيطرة  إىل 

احلياة الدينية لألقباط األرثوكس.

خامتة 

وبه،  الدين،  عىل  والرصاعات  التوترات،  احتامالت  إن 
إىل  وحتتاج  ستتزايد،  والسياسية  االجتامعية  احلياة  ىف 

معاجلات تتسم بالرشد السيايس والديني.

بعض  يف  الريع  ثقافة  استمرار  أن  أيضا  املالحظ  من 
الصناعة  تطور  مواجهة  ىف  صد  حائط  متثل  البلدان 
-إذا  االجتامعية  والعالقات  الطبيعية،  والعلوم  والتقنية 
استمرارية  يف  سيساهم  ما  وهو  وساغ-  التعبري  جاز 
وغياب  بالزمن،  والالمباالة  القدري،  التدين  أنامط 
الفردية، واجلامعية، وضعف  الكفاءة، واملسئولية  معايري 
إىل  أيضا  سيؤدى  ما  وهو  احرتافية،  دون  اإلنتاجية 
احلاملة  السائدة  االجتامعية  العالقات  أنامط  استمرارية 
وحمموالهتا  النقلية،  الشعبية  الدينية  والقيم  لألفكار 
الدينية  القيم والعقائد  املختلفة -التى يقف بعضها ضد 
الدين،  رجال  بعض  وجيارهيا  إليها،  تسئ  أو  الفضىل، 
اإلسالمية  واجلامعات  السلفيني  بعض  منها  ويستفيد 

السياسية.

ىف  وغريها  املرصية  الدينية  احلالة  -أو  الدينية  احلياة 
التارخيي من حيث  تبدو ساكنة يف سباهتا  العريب-  العامل 
رسدياهتا  أو  الدين،  حول  الرائجة  وأفكارها  طقوسها، 
املستقبل،  ىف  طوياًل  يستمر  لن  ذلك  أن  إال  الشعبية، 
غري  املتحورة  والفريوسات  املناخ،  تغريات  إىل  بالنظر 
بعد  ما  عامل  إىل  والتحول  الروبوتات،  وعامل  املكتشفة، 
اإلنسان، وهو ما يطرح عىل السلطات الدينية، واملذهبية، 
واألديان حتديات كربى، حتتاج إىل إعادة النظر ىف عديد 
من املفاهيم، واألساطري الشعبية، والالتارخيية السائدة ىف 
احلياة الدينية الشعبية، والتدين الشعبي، وذلك لإلجابة 
املستقبل سيشكلها عرصها  عن أسئلة أجيال جديدة ىف 

املتحول، وأسئلته غري املألوفة ىف تاريخ تطور عاملنا.
األفكار  بُنى  ىف  التأوييل  النظر  إعادة  يتطلب  التغري  هذا 
النقلية، وإعادة الدرس التارخيي حول املسارات التارخيية 
اآللة  خالل  من  النقلية  والرسدية  التأويلية،  للمتون 
ومزاوجتها  االجتامعية  العلوم  جمال  ىف  السائدة  املنهجية 
من  اآلباء.  وتعاليم  والالهوت،  الرشعية«،  »العلوم  مع 
الديني  التعليم  إلصالح  رضورة  هناك  أخرى،  ناحية 
ىف  العقل،  إعامل  إىل  واالستذكار  احلفظ  من  واالنتقال 
التعليم  مستوى  عىل  الدينية  واحلرية  احلر،  العقل  إطار 

العام واجلامعي. 
يشكل  واجلامعي،  والعام  الديني  التعليم؛  إصالح  إن 
وكرس  األمام،  إىل  التحرك  نستطيع  كى  تارخيية  رضورة 

حلقة التخلف التارخيي املركب يف العامل العريب.


