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ظلت مسألة العالقة بني احلداثة-املعارصة والرتاث، وبني الدنيا والدين، وبني اجلديد والقديم بوجه عام، موضع جدل يف مرص منذ مطلع القرن 
العرشين، وإن كانت أصوهلا األوىل تعود إىل نحو قرن قبل ذلك. فقد خلقت تداعيات احلملة الفرنسية )1798-1801( حتدًيا ثقافًيا غري مسبوق، 
ُأثري يف سياقه ضمنًا أو رصاحًة سؤال كبري عن املنهج الذي يتعني انتهاجه لتحقيق تقدم اطلع املرصيون عىل بعض جتلياته الغربية خالل تلك احلملة، 

وتوسعت معرفتهم به تدرجيًيا خالل القرن التاسع عرش، فتبني هلم بوضوح مل يكن مسبوًقا حجم الفجوة التي تفصلهم عن الغرب املتقدم)1(.
وكان إرسال بعثات تعليمية إىل الغرب، واستقدام علامء وخرباء غربيني يف جماالت خمتلفة، منذ عهد حممد عىل، أحد التعبريات املبكرة عن إدراك 
هذه الفجوة التي ازداد الوعي هبا عن طريق خربات بعض املبعوثني وكتاباهتم عن أنامط احلياة التي شاهدوها، وبعض األفكار التي اطلعوا عليها)2(. 
وتزامن ذلك التطور يف مرص مع انفتاح مثقفني يف دول عربية أخرى عىل أنامط احلياة احلديثة يف الغرب وثقافته وأفكاره اجلديدة، األمر الذي جعل 

حتدى اللحاق بركب التقدم مسألة أساسية ازداد االهتامم هبا تدرجيًيا يف املنطقة وحوهلا حتى شملت عموم العاملني العريب واإلسالمي)3(.
خلق التحدي الثقايف الناتج عن االحتكاك املبارش مع الغرب حاجًة يف بدايته إىل معرفة هذا اآلخر الغريب. واستمر التعرف عليه طول القرن 
التاسع عرش، الذي قد جيوز أن نعده مرحلة انتقال تبلور خالهلا بطريقة تراكمية السؤال عن الطريق التي ينبغى أن يسلكها املرصيون نحو التقدم، 
التعامل مع الغرب وأفكاره احلديثة. وكان طبيعًيا، ورضورًيا، يف مثل هذا السياق أن تنشأ تدرجيًيا معضلة العالقة بني الرتاث  وبالتايل كيفية 
واألفكار احلديثة الغربية، وتصبح حمور السؤال عن املسار الذي يقود إىل التقدم. سؤال ُطرح، وُأعيد إنتاجه، بصياغات متعددة يف ظروف متغرية 
منذ مطلع القرن العرشين، ومل جيد جواًبا ُمتفًقا عليه أو موضع توافق عام، وتفرعت عنه أسئلة من أمهها سؤال عن موقع الدين يف الدولة احلديثة 
ونظامها السيايس، وهو السؤال الذي حدث حوله جدل مل ينته حتى اليوم، وُفتحت يف سياقه معارك مل ُتغلق بعد، حول العلامنية وموقفها جتاه 

األديان حينًا، وموقف األديان إزاءها أحياًنا.
ومن بني عوامل عدة أطالت أمد هذه املعارك، وأدت إىل امتداد ذلك اجلدل ألكثر من قرن من الزمان، يبدو أن اخللط بني العلامنية والالدينية 
كان األكثر تأثرًيا. وإذا صح هذا االستنتاج، يصبح رضورًيا إعادة طرح السؤال عن العالقة بني العلامنية واألديان انطالًقا منه، ومن ثم الرجوع 
إىل بعض املصادر الفكرية األوىل للمسألة العلامنية يف بداياهتا لدى مفكرين وفالسفة تنويريني يف الغرب، والعودة إىل من ُيعدون رواد التنوير يف 

مرص يف أواخر القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين.

العلمانية واألديان في الفكر التنويري الغربي

تتضمن العلامنية مبادئ عدة قد ُيتلف عىل فهم بعضها أو تأويله. ولعل أهم ما حيدث اختالف بشأنه موقفها جتاه األديان، وموقع الدين يف حياة 
اإلنسان حني ينشط يف املجال العام، ألن اإليامن الديني من عدمه أمر شخيص يتعلق باملجال اخلاص الذي ال ُتعنى به العلامنية، أو باألحرى تُعده 

جزًءا من حرية كل شخص واختياره الذي ال جيوز ألحد أن يتدخل فيه.
وتفيد خربات العلامنية يف مهدها األورويب أهنا تطبعت يف كل بلد بطابعه، واختلفت بالتايل يف بعض تفاصيلها من دولة إىل أخرى، عىل النحو 

الذي نجده يف املقارنة بني فرنسا وبريطانيا عىل سبيل املثال.

1- حول تفاصيل التحدي الثقافي في تلك المرحلة، راجع: خالد زيادة، اكتشاف التقدم األوروبي )بيروت: دار الطليعة، 1981(. 
2- انظر على سبيل المثال: رفاعة رافع الطهطاوى، تخليص اإلبريز في تلخيص باريز )القاهرة: مؤسسة هنداوى للنشر، 2010(. وتعد هذه واحدة من طبعات كثيرة 

للكتاب الذي صدر أصالً عام 1834. 
3- من األعمال التي عبرت عن قوة التحدي الثقافي الناشئ عن بداية االحتكاك مع الغرب وضرورة االستجابة له، كتاب أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك لخير الدين 

التونسي الصادر عام 1869.
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وإذا كانت العلامنية ُتعد الدين شأًنا خاًصا أو شخصًيا، فال يعنى هذا أنه حمض داخيل أو ُجواَّين ألنه يؤثر يف التفاعالت االجتامعية أو بعضها. 
والعلامنية هبذا املعنى ال تستبعد األديان من املجال العام يف جممله، بل من املجال السيايس عىل وجه التحديد. وهلذا، ُيعد الفصل بني السياسة 

والدين، عىل نحو حيول دون خلطهام، ويمنع االستخدام السيايس للدين، أحد مبادئ العلامنية امُلتفق عليها.
وال يصح، وفق هذا املبدأ، أن تستخدم سلطة الدولة، أو الفاعلون يف املجال السيايس أحزاًبا ومجاعات وأفراًدا، الدين يف أي عمل أو نشاط أو 
ترصف سيايس. وال ينطوي هذا املبدأ عىل موقف ضد الدين، بل معه سعًيا إىل املحافظة عىل قدسيته وسموه، وعدم الزج به يف رصاعات قد 
تنال منه. وتلتزم سلطة الدولة، بموجب هذا املبدأ، باحلياد بني األديان، والوقوف عىل مسافة واحدة جتاهها من حيث حقوق املؤمنني بكل منها 
وواجباهتم، وضامن حريتهم يف ممارسة شعائرهم الدينية، وعدم التمييز ملصلحة أي دين أو ضد آخر. وىف هذا املبدأ اعرتاف واضح متاًما باألديان 

واحرتام هلا، بعكس النزعة الالدينية.
بوا روح املسيحية احلقة بعد حتريرها من  وعندما نرجع إىل مفكرين وفالسفة غربيني سامهت أفكارهم يف بلورة مالمح العلامنية، نجد أن بعضهم ترشَّ
سطوة الكنيسة ومن التعصب الديني الذي أنتج حروًبا دامية يف القرنني السادس عرش والسابع عرش، أمهها حرب الثالثني عاًما )1648-1618(، 

وحروب املاملك الثالث )1639-1651(، وحرب السنوات التسع )1688-1697(، فضاًل عن احلروب الداخلية يف بلدان أوروبية عدة.
فقد وجد هؤالء يف املسيحية قياًم إنسانية عامة مُتثَّل قواسم مشرتكة مع اإلسالم يف أصوله الصحيحة، مثل العدل واإلخاء والتسامح. ومما أغفله 
التاريخ يف هذا املجال »ُكراس« الفيلسوف اإلنجليزي جون لوك )1632-1704( الصادر عام 1690 حتت عنوان »معقولية املسيحية«، الذي 
حاول فيه استخالص ما رأى أهنا مبادئ صافية تظهر عندما تتحرر العقيدة ممن ُيسيئون استغالهلا. وربام كانت محالت رجال الدين ضد هذا 
»الُكراس« سبًبا يف احلد من تداوله، إىل جانب أن لوك مل ينرشه باسمه يف البداية خوًفا من املتعصبني املرتبصني به، األمر الذي جعل احلصول 
وا ملؤلفه أو درسوا أعامله)4(. كام كان الفيلسوف اإلنجليزي أيًضا جريمى بينتام  عليه صعًبا بعد ذلك، برغم أنه مذكور يف كتابات بعض من أرخَّ

)1748-1832( معجًبا بأخالقيات السيد املسيح عليه السالم.
باهلل، مثل  أنه أساس معرفة اإلنسان  رأوا  الذي  بالعقل  تربطه  الديني ووجدوا صلة  الغريب عن احرتام اإليامن  التنوير  وعرب آخرون من رواد 
الفيلسوف الفرنيس فولتري )1694-1778( الذي سعى إىل استخالص ما رأى أهنا نواة عقالنية موجودة يف األديان كلها، فضاًل عن أبعادها 
األخالقية. كام كان تصور معارصه جان جاك روسو )1712-1778( يف هذا املجال أن األديان كلها ُتوجه الناس إىل ما فيه خري املجتمع، وأن 

اإليامن الديني يلق وحدة إنسانية حني يكون متحرًرا من سطوة طغاة استخدموه للسيطرة عىل العقول.
ولكن اجتاًها ثانًيا بني رواد التنوير الغريب مىض يف مسار آخر، ومل جيد أركانه يف األديان مثل هذه الفوائد. غري أن أكثرهم مل يرفضوا وجود األديان، 
أو يتخذوا مواقف عدائية جتاهها، إذ التزموا الصمت بشأهنا نتيجة انشغاهلم بغريها، أو ذهبوا إىل أن الدين حالة شعورية عند الفرد املؤمن قائمة 
عىل شعور شخيص أخالقي بفكرة الواجب التي تأخذ صورة إيامن بوجود كائن أعىل ُينظَّم الكون، وفق تصور إيامنويل كانط )1804-1724( 

الذي بنى هذا التصور عىل عدم إمكان إثبات وجود عامل ما وراء الطبيعة )امليتافيزيقا( أو نفى هذا الوجود.
جوا رصاًحة لإلحلاد، مثل دينيس  وقليل كانوا رواد التنوير الغريب الذين عربوا عن عدم إيامهنم باألديان، ولكن بدون أن يناصبوها العداء أو ُيروَّ
ديدرو )1713-1784(. ومن أهم كتاباته يف هذا املجال ما جاء يف حوار ُيرجح أنه كان متخياًل مع شخص متدين أسامه املارشال، وسعى خالله 
إىل إقناع حماوره بأن اإلنسان امُللحد يمكن أن يكون خلوًقا ورشيًفا أو ال يكون، مثله يف ذلك مثل اإلنسان املؤمن. وكان اهتامم ديدرو األسايس 

يف هذا املجال ُمنصًبا عىل كشف رجال الدين وأساليبهم يف السيطرة عىل عقول الناس، يف إطار سعيه إىل حترير العقل اإلنساين)5(.
وربام تكفي هذه األمثلة الستخالص ما يمكن أن نعدها قاعدة عامة يف مسألة العالقة بني العلامنية واألديان، وهي أنه إذا مل يكن موقف العلامين 

جتاه الدين إجيابًيا، فهو ليس معادًيا وإال خرج يف هذه احلالة من نطاق العلامنية إىل منطقة فكرية أخرى هي الالدينية.

علمانية رواد التنوير في مصر

التنوير،  هذا  رواد  من  العلامنيني  بني  التمييز  حيسن  عرش،  التاسع  القرن  مطلع  يف  مرص  يف  والفكري  الثقايف  التنوير  بدايات  نستحرض  عندما 
والالدينيني الذين كانوا أقل عدًدا. وحني نتأمل أنامط تفكري الرواد الذين عربوا عن توجه علامين، بدون أن يسموا أنفسهم علامنيني أو يدعوا 
بشكل رصيح إىل العلامنية إال فيام قل أو ندر، نجد أن أكثرهم كانوا مؤمنني، وأن بعضهم كانوا متدينني. فلم يكن العقل الذي آمنوا بقيمته السامية 

4- انظر على سبيل المثال، بشار مالك سليمان، فلسفة جون لوك وأبعادها التربوية، دراسة وصفية تحليلية أُعدت لنيل درجة الماجستير، جامعة دمشق، كلية التربية، 
2015. وراجع تحديًدا ما أورده الباحث في الجزء الخاص بفلسفة الدين عند جون لوك في الفصل الثالث، ص62، 63. 

5- لمزيد من التفاصيل حول اتجاهات التنوير الغربي تجاه األديان، راجع: د. وحيد عبد المجيد، الليبرالية – نشأتها وتحوالتها وأزمتها في مصر )القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، 2015(، ص45-59، وص195-192. 



4
acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكترونيhttp://acpss.ahram.org.eg/News/17069.aspx : رابط دائم

يف رقى اإلنسان وتقدمه يتعارض مع الدين. ومنهم عىل سبيل املثال أمحد فتحي زغلول، وأمحد لطفي السيد، ود. حممد حسني هيكل، ود. طه 
حسني، وعباس العقاد. ومازالت أعامل بعضهم ُتعد من أهم ما ُكتب يف التاريخ اإلسالمي)6(.

وكذلك احلال بالنسبة إىل رواَّد احلركة الفنية يف الرسم والتصوير احلديث، والنحت، إذ مل ُيعرف عن أي منهم رفضه لألديان مثل حممد ناجى، 
وأمحد جمدي، ويوسف كامل، وحممود سعيد، وحممود خمتار، وغريهم. وُقل مثل ذلك عن رواد التجديد األديب القصيص والروائي والشعرى. 

فإىل جانب إسهامات د. حممد حسني هيكل، وحممود عباس العقاد، ود. طه حسني يف هذا املجال نذكر توفيق احلكيم ونجيب حمفوظ. 
لقد كان رواَّد التنوير يف هذا اجليل العبقري علامنيني يف تفكريهم وسلوكياهتم وأنامط حياهتم وأعامهلم، ولكنهم مل يكونوا الدينيني بأي حال. مل 
ُيبَّرشوا بالعلامنية، أو يدعوا إليها، بشكل رصيح. ولكنهم آمنوا بمبادئها، والتزموا هبذه املبادئ، وعربوا عن جوهرها بدون أن ينطقوا هبا، كام 
حدث، عىل سبيل املثال، عندما عارض د. طه حسني النص عىل أن اإلسالم دين الدولة يف دستور 1923. فقد حرص عىل توضيح أن هذا ليس 
موقًفا ضد اإلسالم، بل خوًفا من أن يصبح مصدر ُفرقة بني املسلمني أنفسهم، وليس بينهم وبني ذوي األديان األخرى فقط، ألهنم ال يمكن أن 
يفهموه عىل وجه واحد، أو يتفقوا عىل النتائج التي جيب أن ترتتب عليه، فضاًل عن أن هناك من يفهمون هذا النص أو يؤولونه بطريقة تؤدى إىل 

اختاذه تكئة يعتمدون عليها يف حتقيق رضوب من املطامع واألغراض السياسية وغري السياسية)7(.
كام كان د. طه حسني أكثر رواد التنوير اهتامًما باحلث عىل تنزيه الدين عن أي خالفات سياسية أو اجتامعية أو علمية؛ إذ كتب مقالة عام 1923 
دعا فيها إىل رفع الدين ونصوصه بعيًدا عن اضطراب العلم وتناقضه، ألن الدين ُمطلق ثابت والعلم نسبى متغري. وقد أعاد نرش هذه املقالة يف 
كتاب بعد ذلك)8(. ولكن وضوح موقفه عىل هذا النحو مل يعفه من اهلجمة التي تعرض هلا عقب إصدار كتابه »يف الشعر اجلاهيل« عام 1926)9(، 

واهُتم خالهلا باخلروج من اإلسالم.
ويتعني احلذر من اخللط بني هذا االجتاه العلامين واجتاه آخر تبنى نزعة الدينية وساهم بعض أركانه يف التنوير الثقايف والفكري أيًضا، وكان أبرز 

رواده من الشواَّم شبيل الشميل وفرح أنطون، فيام ُيعد سالمة موسى من رواده املرصيني.
وقد تفاوت رواد االجتاه الالديني من حيث مدى إفصاح كل منهم عن عدم إيامنه باألديان، برغم أن هذا املوقف متضمن يف بعض أعامهلم، إذ كان 
معظمهم حريصني عىل عدم معاداة األديان واملتدينني. وهذا يفرس، مثاًل، ملاذا نمت صداقة متينة بني شبيل الشميل، والشيخ السلفي حممد رشيد 
رضا الذي تبنى تفسريات دينية متشددة. فبالرغم من أن الشميل مل يؤمن باألديان، فقد احرتمها ووجد يف القرآن ما يؤسس لدين اجتامعي يتفق 
ومصالح البرش املدنية. وهلذا مل يكن مستغرًبا أن ينرش بضع مقاالت يف جملة »املنار« حني كان رشيد رضا رئيس حتريرها، وأن ينعيه هذا الشيخ 
السلفي وُيشيد بأخالقه عند رحيله عام 1917 )كان شبيل فًذا نادر املثل يف جمموعة علومه وأعامله وأفكاره وأخالقه، ومن طالب اإلصالح 

املدين والتجديد االجتامعي املخلصني...()10(.
وبرغم أن رصاحة سالمة موسى وحدته يف الدفاع عن إيامنه بالعقل والعقالنية، واالشرتاكية أيًضا حني كانت مرذولة يف تلك املرحلة، أدت إىل 
اهتامه بالعداء لإلسالم، يصعب أن نجد يف كتاباته ما يدل عىل مثل هذا العداء الذي وقر يف يقني بعض خصومه. وىف مقدمهم مصطفى صادق 

الرافعي الذي عنون إحدى مقاالته يف هجاء موسى كالتايل: )سالمة موسى عدو اإلسالم والعربية والوطنية()11(.
وا لسالمة موسى قدموا صورة خمتلفة، ألن كتاباته عن األديان كانت محاَّلة أوجه، ولكنها مل تكن عدائية. فقد ذهب د. أمحد  ولكن بعض من أرخَّ
مايض، مثاًل، إىل أن لدى سالمة موسى نظرية يف الدين تقوم عىل فهمه بعقل منفتح وبطريقة موضوعية، بعيًدا عن االستئثار واإلقصاء والُبعد 
الواحد، وسعًيا إىل تنقيته مما أسامها خرافات وعقائد بالية، بحيث ال يصطدم بالعلم. ووجد مايض يف قراءته ألفكار موسى أهنا تتضمن توافًقا 

بني الدين وأصل اخللق فيه. وبني نظرية التطور )النشوء واالرتقاء( التي شغلت الكثريين يف أوائل القرن العرشين)12(. 

6- من أهم هذه األعمال كتاب د. محمد حسين هيكل »حياة محمد«، الصادر عام 1935، و«في منزل الوحي« الصادر عام 1937، وكتب محمود عباس العقاد مثل 
»عبقرية محمد« و«عبقرية عمر« عام 1941، و«عمرو بن العاص« عام 1944، و«عبقرية خالد بن الوليد« عام 1945. وله أيًضا كتاب غير مسبوق فى تاريخ 

المسيحية هو »عبقرية المسيح« صدر عام 1953. وال ننسى كتاب د. طه حسين »على هامش السيرة« بأجزائه الثالثة الصادرة عامي 1932، 1933. 
7- كتب د. طه حسين عدة مقاالت في تقييم دستور 1923 عقب إصداره، وأعاد نشر واحدة منها انتقد فيها النص على أن اإلسالم دين الدولة في كتاب صدرت طبعته 

األولى عام 1935. انظر: د. طه حسين، من بعيد، القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، 1958، ص233-232.
8- المصدر السابق، ص122-121.

9- صدرت الطبعة األولى من كتاب »في الشعر الجاهلي« عام 1926، وتلتها طبعات عدة. ومن طبعاته الحديثة: د. طه حسين، في الشعر الجاهلي )القاهرة: دار المعارف 
للطباعة والنشر، 2007(.

10- محمد رشيد رضا، المنار، 18 أبريل 1917 )ُمشار إليها وُمقتبس منها  في كتابات عدة(.
المقالة  إلى هذه  إشارات كثيرة  1931. وقد وردت  13 مايو  المصورة،  الدنيا  الرافعي، سالمة موسى عدو اإلسالم والعربية والوطنية، جريدة  11- مصطفى صادق 

واقتباسات منها في دراسات وكتب عدة. 
12- أحمد ماضي، سالمة موسى- العلمانية والدين )بيروت: مؤسسة االنتشار، 2008(، ص90-89.
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ومع ذلك، يظل التمييز بني العلامنيني والالدينيني رضورًيا يف دراسة املرحلة التأسيسية للتنوير يف مرص، وروادها الذين كان أكثرهم علامنيني 
يؤمنون باألديان ويفصلوهنا عن السياسة، وأقلهم الدينيني ال يؤمنون هبا ولكنهم ال يعادوهنا باستثناءات نادرة ال نكاد نذكر منهم سوى إسامعيل 

أدهم الذي مل يكن له أثر فكرى ُيعتد به، برغم اجلدل الذي أثاره كتابه عن اإلحلاد)13(. 
العلامنية، إذن، والالدينية تياران خمتلفان يتوازيان وال يلتقيان إال يف بعض قضايا التنوير الثقايف والفكري. ولكن كثرًيا ما حيدث خلط بينهام. 
ويؤدي هذا اخللط، يف أحد جتلياته، إىل متييز غري دقيق بني علامنية جزئية وعلامنية شاملة، ألن ما ُتسمى العلامنية الشاملة)14( إنام هى يف حقيقتها 
الالدينية التي تقوم عىل استبعاد الدين من املجال العام بطريقة شاملة بام يف ذلك التفاعالت االجتامعية والعالقات بني األفراد، وهو ما يتلف 
متاًما عن العلامنية التي هي بطابعها جزئية ألهنا ال تستبعد الدين إال من املجال السيايس، أي مؤسسات الدولة واألحزاب واالنتخابات العامة 

وكل ما يرتبط بالتفاعالت السياسية رصاعيًة كانت أم تعاونية. 

13- إسماعيل أدهم، لماذا أنا ُملحد )اإلسكندرية: مطبعة التعاون، 1937(.
14- د. عبد الوهاب المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة )جزآن( )القاهرة: دار الشروق، 2002(. 


