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 عوالم إلى العالم تقسم التي «القصص» األبعاد هذه من ذاتها، بحد قضية يمثل بُعد كل متعددة أبعاد ذات ظاهرة الدين

 عالم في الظاهر عالم وتأثير الظاهر، عالم في الغيب عالم تأثير هذه، العوالم بين العالقة وتحكي غائبة وأخرى ظاهرة

 بين التجانس ضرورة مبدأ على التحليل نهاية في تستند والتي «التكليف» فكرة أسس الواقع في تتضمن والقصص الغيب،

 تتحدث التي الرمزية اللغة يتضمن الذي «الوحي» األبعاد تلك من والغيبي، الظاهري العالم نظام وبين اإلنسان عالم نظام

 والسنة، القرآن هو فاإلسالم البعد، هذا عن يتحدث دين كلمة يستعمل إذ ومعظمنا القضايا، من ذلك وغير القصص تلك عن

 «كذا يقول اإلسالم دين» عبارة تحليل يتم ان ما ولكن. هذا في والسنة القرآن نصوص يعني وكذا كذا من اإلسالم وموقف

 فالن رأي عن نتكلم الحقيقة في فإننا ،«الدين رأي» هذا نقول عندما إذ ،«الفقيه» أو «العالم» وهو آخر بُعد يطرأ حتى

 أو العالم مشروعية مصدر وهو األهمية غاية في آخر بُعد على يعتمد الفقيه أو العالم مفهوم أن نجد ولكننا العلماء، من

 . «الدينية المؤسسة» بُعد سنجد وهنا الفقيه،

 

 قيادات صراع هو الغرب، في والعلم الدين فصراع الدينية، المؤسسة عن حديث هو الدين عن الحديث من والكثير

 أو تحالف هو اإلسالمي العالم في والدولة الدين صراع أو وتحالف أوروبا، وأمراء علماء بعض مع الدينية المؤسسة

 اإلداري الجهاز ليست ألنها معقد الدينية المؤسسة ومفهوم الدولة، مع الحوزة أو األزهر مثل الدينية المؤسسات صراع

 تعطيها التي كافة والقيم والتقاليد باألعراف مقترنا   الجهاز ذلك هي بل النجف، أو األزهر أو الزيتونة جامعة مثل فحسب،

 فكرة ولكنها الدينية المؤسسة صلب من البعض دون بعض يد في هي بالغيب العالقة مفاتيح بأن القناعة مثال   النفوذ،

 أبعاد أهم من وهذا وأحكاما ، شعائر ومحرمات واجبات «الممارسات» بُعد هناك ثم لها، مركز وال المجتمع في منتشرة

 هو الغيب مع عالقة هو ما بقدر فالدين ،«الهوية» بعـــد هناك ثم للوحي، اآلخر والوجه المبتادر، يكون يكاد بل الدين

 ومفاهيم والبراء، الوالء وأحكام األمة مفهوم خالل من الهوية بعد ويتمثـل ين،اآلخر مع عالقة بالظاهر، عالقة أيضا  

 القضايا مجموع أو «الديني الخطاب» بُعد هناك ثم األمم، بين درجتها وتبيّن األمة معالم ترسم التي واالصطفاء الخيرية

 آماله، خوفه، همومه، دين، بكلمة ينطق الذي اإلنسان «وعي» وهو المغيَّب البُعد هناك ثم الدينية، المؤسسة تتناولها التي

 .وتجربته حوله، من وبالكون بنفسه وعيه

 

 التي األبعاد بعض هذه الوعي، الديني، الخطاب الهوية، الممارسات، الدينية، المؤسسة الفقيه، الوحي، التكليف، القصة،

 بينها؟ العالقة نرسم فكيف دين، كلمة إليها تشير

 

 مع الوحي تفاعل من ينتج اإلنسانية بالنفس قائم كائن الدين أن تفترض األولى المعادلة معادلتين، في العالقة أتصور أنا

 الظروف مع يتفاعل الدين أن تفترض الثانية والمعادلة دين، هو ما حدود عن خارجة األخرى األبعاد كل وأن الوعي،

 الظروف×  الدين: الثانية والمعادلة الدين،=  الوعي×  الوحي: أخرى بعبارة األخرى، األبعاد ينتج بحيث التاريخية،

 أختزل ال بهذا الديني، الخطاب الهوية، الممارسات، الدينية، المؤسسة الفقيه، الوحي، التكليف، فكرة القصة،=  التاريخية

 حصيلة أعتبره وإنما دينا ، نسميها التي األساسية الركائز من غيرها في أو الشريعة في أختزله ال كما الوحي، في الدين

 بحسب مختلفة تجليات له نفسه الماء ثم الهيدروجين، مع األوكسجين لتفاعل نتيجة فهو بالماء، لهذا التمثيل ويمكن تفاعل،

 . مواد من يشوبه ما بحسب أو فيه، الذي اإلناء شكل بحسب أو بخارا ، أو صلبا   أو سائال   بيئته، حرارة

 

 يرى البعض التاريخية، الظروف مع الدين تفاعل مستوى أي الثاني، المستوى ضمن يقع الديني التجديد عن الحديث أغلب

 أن يرى والبعض منها، والتخلص تنقيتها من بد وال شوائب، نشوء إلى أدى التاريخية الظروف مع الدين تفاعل أن



 الظروف أن يرون آخرين أن حين في ذكرها، السابق المختلفة لألبعاد طفيفة مراجعة تتطلب الجديدة التاريخية الظروف

 االهتمامات نجد اآلراء من الطيف هذا وبين األبعاد، تلك في جذري تغيير من بد ال بحيث جذريا ، تختلف الجديدة التاريخية

 جديدة معان لها تعطى بأن أو لها، المعنوية األبعاد تفعيل يتم بأن الدينية الطقوس في التجديد على يركز ما فهناك تتنوع،

 لها مؤيد بين الرسمية الدينية المؤسسة دور تطوير ضرورة على يركز من وهناك الطاقة، بفلسفات يربطها من نجد كما

 أوسع وهذا العصر، متغيرات مع الشريعة تكييف يركز من وهناك دورها، تقليص يريد لها ومعارض أدائها، تحسين يريد

 القضايا تشمل بأن الديني الخطاب يتناولها التي القضايا بتوسيع يهتم مــــن وهناك شيوعا ، وأكثرها التجديد مجاالت

 وسائل بتجديد يهتم من وهناك التخويف، عن والبعيد اإليجابي الوعظ خطاب في تتوسع وأن والسياسية، االجتماعية

 فاستخدام ،«الطعم بقاء مع الشكل تغيير» شعارها والتـــي السائدة، االستهالك ثقافة مع يتناسب أسلوب وهو العرض،

 على وتعمل السابق الدين تستقبل ظاهــــرة أمـــام هنــــا بأننا القول يمكن لذلك ذلك، من الجمعة خطبة في عرض أجهزة

 هو المتغير وأن يتغير، ال ثابت المسلمين من سبقنا من تفاعــــل أن يعتبر هنا المجدد إن الحالي، العصر في موضعته

 .العصر مع الدين لتفاعل تجديد وإنما للدين، تجديد هنا يوجد ال لذلك المختلفة، التاريخية الظروف مع التالي التفاعــــل

 

 وهذا جديدا ، دينا   ينتج وبالتالي مختلفة، بطريقة الوحي مع يتفاعل اإلنسان أن يزعم األول المستوى من الديني التجديد

 الدينية التجربة إبقاء على حريصا   ليس هنا التجديد لذلك به، الخاصة أبعاده ليبرز ريخية،التا الظروف مع سيتفاعل الجديد

 أصيلة، خاصة روحية تجربة إلى العطش يؤرقه وإنما العصر، وبين اإلسالم بين التوتر هاجس لديه ليس مضى، لمن

 كامال ، المتجدد الدين يكون فلن الوحي، مع الوعي تفاعل المعنى بهذا الدين وألن. ذلك بعد األمور إليه ستؤول ما وهاجسه

 نتيجة المتجدد الدين يكون أن فيجب ولذلك ناقص، وعي وإنما كامل، وعي يوجد ال( وسلم عليه هللا صلى) النبي بعد ألن

 التجديد من النوع هذا ولكن الفردي، الوعي نقص أثر تقليص يمكن بحيث الوحي، مع فرديا   وليس مجتمعي وعي لتفاعل

 .اليوم اإلسالمي العالم في يتوافر ال الحرية من مناخ في إال يمكن ال المجتمعية وبالطريقة
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