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جذور االنفصال البائن فيما بين
الكنيسة والدولة

ُم َّمد ال�شحي

�إذا اعتمدنا مقولة هيجل التي تقول ب�أن «تاريخ امل�شكلة هو م�شكلة التاريخ» ،ف�إننا �سنقفُ مرة بعد �أخرى �إزاء م�شكالتنا التي ت�ؤرقنا؛ لننظر يف التاريخ الذي �أ�سلمنا �إليها� ،أو
�أ�سلمها �إليناُ ،بغية الوقوف على العوامل التي �أ�سهمت يف ظهورها وا�ستمرار بقائها م�ؤثر ًة يف حيواتنا .وبنظر هيجل ،ف�إن فهم الواقع ،والوعي به ،متوقف على فهم التاريخ ،تاريخ
�أي م�شكلة ،وهو بذلك يكون امل�شكلة الأوىل للوعي بالزمن ب�أكمله .وبهذا ال�صدد ،ي�ستعر�ض جو�ستني ميريز الالهوتي الأمريكي ،ملحة تاريخية حول «تطور الف�صل بني الكني�سة
والدولة يف الواليات املتحدة الأمريكية» ،يف مقاله املن�شور يف جملة «التفاهم» حتت العنوان نف�سه .ويهدف الكاتب يف مقاله �إىل مقاربة ت�أثري الهوت جون كالفن يف امل�ستوطنات
الأمريكية ،ومدى ح�ضوره يف الواقع .بد�أ الكاتب ا�ستعرا�ض الأحداث التاريخية التي م ّهدت ملا ي�سمى الإ�صالح الديني يف �أوروبا ،والذي قاده الق�س مارتن لوثر يف �أملانيا ،ليعم
من بعدها �أوروبا ب�أكملها .م�ؤكدا �أن �أهم ثمرات هذا الإ�صالح هو ذلك التعدد اجلديد الذي مي�س �صلة الكنائ�س واحلكومات املدنية بع�ضها ببع�ض .لكنه� ،أي الكاتب ،ي�شري �إىل
انف�صالٍ موا ٍز حلراك مارتن لوثر ،وكان ال�شرارة التي �أ�شعلت ف�صل ال�سلطة الدينية عن املدنية ،و�إن مل تكن بهذا القالب املبا�شر.

ون �ق �� �ص��د ه �ن ��ا ال� �ط �ل�اق ال� � ��ذي ح � ��دث ب �ي�ن ال�ك�ن�ي���س��ة
الإجن �ل �ي ��زي ��ة� ،أي � ��ام امل �ل��ك ه�ن�ري ال �ث ��ام ��ن ،وال�ك�ن�ي���س��ة
ال �ك��اث��ول �ي �ك �ي��ة ال ��روم ��ان �ي ��ة .ك� ��ان ذل� ��ك ب���س�ب��ب رف����ض
الأخ�يرة تطليق امللك من زوجته وال�سما َح له بالزواج
من متعاطف ٍة مع الإ�صالح اللوثري .وبالإ�ضافة �إىل
عقد ال�شراكة الذي مت فيما بني جمل�س مدينة زوريخ
من جهة ،ورج��ال الدين من جهة �أخ��رى ،ال��ذي مت يف
عهد هولدري�ش زوينغلي ،ليعمال ب�شراكة ع َو ً�ضا عن
حكم ال�ف��رد ال��واح��د �أو امل�ؤ�س�سة ال��واح��دة .ك��ان ه��ذان
احل��دث��ان ��ش�ك�لا م�ت�ط��ورا ل�ل�ع�لاق��ة ف�ي�م��ا ب�ين ال��دول��ة
والكني�سة ،فبعد �أن كانت الهيمنة للكني�سة خال�صة،
�أ�ضحت �شراك ًة فيما بينهما ،يعمالن �سوية جنبا �إىل
جنب.
�إال �أن احل ��دث امل �ه��م ،ال ��ذي ��ش� ّك��ل منعطفا يف ت�ط��ور
العالقة فيما بني الكني�سة والدولة ،هو ما فعله ماتر
بو�سر بنظام حكم الكني�سة؛ �إذ و��ض��ع ت���ص��ورا رباعي
الأقطاب حلكم الكني�سة متك ّونًا من :ق�ساو�سة (رجال
دين) ،و�أ�ساتذة (مدر�سني) ،و�شيوخ ،و�ش ّما�سني .وكان
هذا املقرتح الذي هرب به جون كالفن من �سرتا�سبورغ
�إىل جنيف ،والذي ن�ستطيع �أن نقول �أنه ال�شكل الذي
تدار به الكني�سة يف �أمريكا احلالية ،بح�سب الكاتب.
لي�أتي ع��ام  1541عندما عمد ج��ون كالفن �إىل �إج��راء
�سل�سلة تعيينات كن�سية عديدة وافقت عليها احلكومة
املدنية ،و�ضعت حكم الكني�سة بني ي��دي جممع ديني
مكون من رجال الكني�سة وغريهم من ال�شيوخ وممن
مل يكن يف دائرة رجال الدين .وبذلك �أ�صبحت الدولة
مب �ن ��أى ع�م��ا ي���ص��در ع��ن ال�ك�ن�ي���س��ة ،و� �ص��ارت الكني�سة
مبن�أى عما يفعله ال�سا�سة.
قد �أدرك كالفن �إمكانية �أن يخ�ضع املرء �إىل �سلطتني
��ش��رع�ي�ت�ين م�ن�ف���ص�ل�ت�ين وم �ت ��وازي �ت�ي�ن ،اع �ت �م ��ادا على

قراءته اخلا�صة ملا ورد يف الن�ص التوراتي (ر�سالة �إىل
�أهل رومية)« :لتخ�ضع كل نف�س لل�سالطني الفائقة،
لأنه لي�س �سلطان �إال من اهلل وال�سالطني الكائنة هي
مرتبة من اهلل ،»...وم��ا ي�شابهه يف الن�ص الإجنيلي:
«�أ ّدوا م��ا لقي�صر لقي�صر ،وم��ا هلل هلل»؛ فلكل �ضرب
م��ن احل�ك��وم��ة -ال��روح�ي��ة وال�سيا�سية -دوره اخلا�ص
ور�سالته اخلا�صة.
وق ��د ��س� ّم��اه�م��ا ك��ال �ف��ن ب��ال�ق���ض��اء ال ��روح ��ي وال�ق���ض��اء
الزمني ،فالأول �ش�أنه العناية ب�أمور الروح ،وي�أخذ بعني
االعتبار تلك الأم��ور ال�ضرورية للحياة برفقة الرب
رفقة �أبدية ،وهو ق�ضاء داخلي .بينما الق�ضاء الزمني
يهتم بالعالقات االجتماعية وال�سيا�سية ،وي�أخذ بعني
االعتبار القوانني التي يحتاج �إليها للعي�ش بني بني
الب�شر عي�شا كامال �شريفا ،وهو ق�ضاء خارجي .وعلى
ال��رغ��م م��ن �إق ��رار كالفن ب��االرت�ب��اط فيما بينهما� ،إال
�أنهما -يف النهاية� -أم��ران منف�صالن رغم �صدورهما
كليهما من الرب.
ك��ان امل�ح��رك ال ��ذي �صبغ عمله �صبغة امل�شروعية هو
ما ر�آه من �إمكانية الف�ساد احلا�صل يف النظام القائم
حلكم الدولة للكني�سة� ،إذ �أ�شار �إىل �أمرين قد يح ّوالن
�إدارة ال��دول��ة للكني�سة �إىل �إدارة فا�سدة؛ وهما« :من
جهة �أوىل ،ي�سعى احلمقى والأج�لاف من بني الب�شر
�إىل قلب النظام الذي �أقامه الرب �إقامة ربانية ،بينما
من جهة �أخرى -ال يرتدد املتملقون �إىل الأمراء �-إذ�دح��ا غ�ير م�ع�ت��دل� -أن ين�صبوا
مي��دح��ون �سلطتهم م� ً
�أنف�سهم �ضد حكم الرب نف�سه .وما مل يتم التحكم يف
هذين ال�شرين ،ف��إن الإمي��ان اخلال�ص �سوف يندثر».
وعلى الرغم مما قد ُيالحظ ب��أن ما يقرر كالفن مل
يكن ف�صال تاما ب�ين الكني�سة وال��دول��ة� ،إال �أن��ه -بال
ً
وا�صل
�شك -م ّهد لذلك متهيدا مبا�شرا ،وكان �سببا

للنتيجة التي نراها الآن؛ ففي كالمه املقتب�س ال�سابق
داللة على وجوب ح�صول التوازن فيما بني امل�ؤ�س�سات
بحيث ال تطغى �إح��داه �م��ا ع�ل��ى الأخ� ��رى ،وه ��ذا عني
الدولة املدنية احلديثة القائمة على امل�ؤ�س�سات.
ثم �صار �أن انت�شرت �أفكار جون كالفن ،لتعم املعمورة
الأوروب� �ي ��ة ،وم ��ن �أج ��ل تهيئة ال �ك�لام ح ��ول م��ا ح��دث
يف �أم ��ري� �ك ��ا ،ر ّك � ��ز ال �ك ��ات ��ب ع �ل��ى احل ��ال ��ة ال �ه��ول �ن��دي��ة
والإجن�ل�ي��زي��ة؛ ف ��الأوىل حافظت على تطبيق معتدل
ل �ل�اه ��وت ك ��ال �ف ��ن ،و ُي � �ع � � ّد �إق� � � ��رار ال� ��دول� ��ة ب��ال �� �س �م��اح
ل�ل�م��واط�ن�ين ب �ع��دم ال�ت�ب�ع�ي��ة لإح� ��دى ال�ك�ن��ائ����س م��ا مل
ي�شكلوا خطرا على الدولة -تقدما يف جم��ال الف�صل
م��ا ب�ين الكني�سة وال ��دول ��ة ،ك�م��ا رف���ض��ت ال��دول��ة دينا
بعينه يكون له االحتكار فيها� .إال �أن الثانية� ،إجنلرتا،
��ش�ه��دت تطبيقا ح�م��ا��س�ي��ا و� �ص��ادم��ا ل�لاه��وت ك��ال�ف��ن؛
فكان من الطبيعي �أن يجدوا حملة م�ضادة و�سمتْهم
بالطهرانيني كعالمة قدحية ،ليك ّونوا يف نهاية املطاف
يف �أمريكا (�إجنلرتا اجلديدة) الكني�سة الربوت�ستانتية
التي عار�ضت بقوة �إقامة مرا�سم الزواج مبباركة �أحد
رجال الكني�سة ،واكتفوا بقا�ضي ال�صلح الذي ال ميثل
�أي كني�سة ،كما حافظوا على الف�صل ال��دائ��م م��ا بني
الكني�سة والدولة ب�سبب املعاملة ال�سيئة التي القوها
م��ن م��رك��ب الكني�سة/الدولة يف �إجن �ل�ترا .وب��ذل��ك مت
الف�صل البائن ما بني الكني�سة والدولة يف �أمريكا.
�إن هذه املقاربة التي قدمها جو�ستني ميريز ،و�إنْ بدت
مثل ال�ت��أري��خ املو�ضوعي مل��ا و�صلت �إل�ي��ه الكني�سة من
تطور� ،إال �أنها -م��ن وجهة نظري -مل تختلف كثريا
يف دوافعها لتكري�س االحتفاء بالدين .وعطفا على ما
�سبق يف املقدمة ،ف�إن م�شكلة الدين لي�ست يف تاريخيته
بل يف قابليته االزدواجية التي حافظت على بقائه و�إنْ
ب�أ�شكالٍ م�ش ِّوهة له.
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