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شعبان ١٤٤٠هـ  -أبريل ٢٠١٩م

التعددية في العقيدة المسيحية بين القبول والرفض
زينب الكلبانية
�شهدت الفرتة ما بني القرنني ال�ساد�س ع�شر وال�سابع ع�شر امليالديني انق�سا ًما دين ًيا حاد ًا يف �أوروبا ،حتول على �إثره و�سط القارة وغربها �إىل م�سرح هائل للنزاعات
وال�صراعات؛ فالتحوالت التي بد�أت تخرتق الن�سيج االجتماعي وتفر�ض نف�سها كواقع جديد حينها  -وهو ما مل ت�ألفه ال�ساحة � -صاحبها ٌ
بحث ٌ
قلق عن �سبل ُمبتكرة
للتعاي�ش بني خمتلف التعبريات الدينية وال�سيا�سية النا�شئة والقائمة.
وح��دث هناك العديد من التداعيات واالرت ��دادات العنيفة ،لأمل
اخلروج من باراديغم القرون الو�سطى �إىل باراديغم احلداثة ،ومن
الهوت منغلق �إىل الهوت منفتح ،و�شملت الأحداث حينها خمتلف
البلدان؛ فرن�سا وهولندا و�إجنلرتا و�أ�سكتلندا والعديد من الدول
الأوروب �ي��ة الأخ ��رى ،وه��ذا م��ا ناق�شه ال�ب��اح��ث ع��زال��دي��ن عناية يف
مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم» بعنوان «االنق�سام امل�سيحي ومعنى
القبول بالتعددية الدينية» .لقد ميز �أوروبا طيلة القرون الو�سطى،
و�إىل حدود حقبة الإ�صالح الربوت�ستانتي احتكار ديني جثم على
ق�ل��ب ال �ق��ارة ،م�ن��ع فيها �أي حت��ول خ ��ارج الأط ��ر ال�لاه��وت�ي��ة ،التي
دب فيه نوع من
�ضبطتها الكني�سة الرومانية؛ لكن ذلك االحتكار َّ
م�ست احلا�ضنة االجتماعية
االنخزام ج ّراء فتور داخلي ،وتغريات ّ
وال�سيا�سية؛ فلطاملا كان التحالف التاريخي بني الدين وال�سيا�سة»
�أو بالأحرى بني كني�سة روما والإمرباطورية الرومانية  -حاجة
ت��اري�خ�ي��ة ل�ل�ط��رف�ين ،ول�ك��ن الإم�ب�راط ��وري ��ة ال�ت��ي غ��رب��ت �شم�سها
توارثتها �إمرباطوريات مُقد�سة ،مل تعمل على اخلروج بالتحالف
ال�ق��دمي ب�ين الديني وال�سيا�سي �إىل �أف��ق �أرح ��ب؛ ب��ل ر�سخت تلك
الزيجة الأبدية �سبي ً
ال لل�سيطرة والهيمنة والتمدد.
ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن االن�ق���س��ام��ات الدينية ومنها �سقوط الهيمنة
امل�سكونية للبابا وتفتت �سلطة الكني�سة ،وث��ورة الطباعة وحت��رر
الكتاب املقد�س من االحتكار ،وا�ست�شراء الف�ساد يف �أو�صال الكني�سة،
و�سيطرة النبالء على الإك�ل�يرو���س؛ وت��دخ��ل ال�ق��ان��ون الكن�سي يف
ال�ش�أن االجتماعي.
�إذ مل يظهر التيار االحتجاجي بغتة؛ بل �سبقته �إرها�صات دعت
�إىل الإ� �ص�لاح ،ع ّ�بر عنها جملة م��ن الالهوتيني واملُفكرين مثل
�أندريا كارلو�ستاديو وفيليب ميالنكتون ومارتن بوتزر ،وغريهم
من املفكرين الآخرين.
ولكن اللحظة التاريخية الإ�صالحية اللوثرية ،التي ع ّ�برت عن
جوهر االنق�سام يف �أوروب��ا ما ك��ان ه ّينا تطويقها ،وم��ا كانت هبة
ع��اب��رة ع�ل��ى غ ��رار نظريتها ال���س��اب�ق��ة ،ال�ت��ي ت�ع��ام�ل��ت معها روم��ا
باحلرمان ،ونعوت الهرطقة والتجديف واالنحراف واحلرق ،فقد
مثلت نقي�ضا جذريا لروما ا�ستمر حا�ضرا �إىل اليوم.
ويف تف�سري ظهور الإ�صالح يف �أوروبا ُتطرح ثالث فر�ضيات� :أولها،
ف�سر الالهوتيون الربوت�ستانت الأمر ب�أ َّن الكني�سة الكاثوليكية قد
فقدت تدريج ًيا ت�أثريها جراء الف�ساد الأخالقي والرتدي القيمي
ملمو�سا لدى العامة التي حلقتها �آثار
الذي �آلت �إليه ،وهو ما بات
ً
ذلك ابتزازا و�إنها ًكا ال�سيما ب�ضريبة الع�شور و�صكوك الغفران.
ث��ان�ي��ا ،ع�ل��ل امل ��ؤرخ ��ون احل ��دث ب� ��أ َّن ال �ع��وام��ل ال�ت��اري�خ�ي��ة �أج�ب�رت
الكني�سة الكاثوليكية ع�ل��ى ال��دخ��ول يف حت��ال�ف��ات ،وامل���ش��ارك��ة يف

�سل�سلة م��ن ال���ص��راع��ات ب�ين ال��دوي�لات النا�شئة يف �أوروب ��ا ،حيث
ج ��رت ال �ه ��زائ ��م امل �ت �ك ��ررة ت �ل��ك ال � ��دول احل �ل �ي �ف��ة ن �ح��و االن �ح ��دار
التدريجي لت�أثري الكني�سة الكاثوليكية.
ريا ،بينت قراءة االقت�صاديني  -التي عر�ضها �آدم �سميث 1776م
�أخ ً
 �أن امل�س�ألة تتلخ�ص يف كون «املونوبوالت» الدينية التي تدعمهاال ��دول ��ص��ارت تعر�ض نف�سها ب�شكل غ�ير الئ��ق ،مم��ا ف�سح املجال
لدخول مناف�سني يتمتعون بجدوى �أوفر.
ويف واق� ��ع الأم � ��ر م � ّث��ل الإ�� �ص�ل�اح ال�بروت���س�ت��ان�ت��ي ك �� �س��را حل��اج��ز
امل�شروعية ال��دي�ن�ي��ة ،بعد ال�ت�ف��اف ت �ي��ارات ع��دة ح��ول مطلبي «ال
و�سيط للخال�ص �إال امل�سيح» ٌ
ي�سر
و«كل بنف�سه كاهن» ،الأمر الذي ّ
اقتحام ال�سوق الواقعة يف قب�ضة م�ؤ�س�سة احتكارية وحيدة ،تتمثل
يف الكني�سة الكاثوليكية.
ً
لكن الو�ضع اجلديد الذي برزت فيه كني�سة روما م�شاركا فاع ً
ال يف
ت�أجيج اخل�صومات الدينية ومباركتها ،ما كان مقبوال لدى طائفة
وا�سعة من املفكرين ،فقد �شكلت الإن�سانوية امل�سيحية نقدا من
داخل البيت امل�سيحي ومراجعة جادة للأفكار الداعمة لل�صراع.
ق�دّم �إرازم��و���س ر�ؤي��ة جديدة للحرب ومُوجباتها ،ذاهبا فيها �إىل
�أن احلروب املقد�سة مبثابة عر�ض جمازي لل�صراع بني الف�ضيلة
والرذيلة ،و�ألغى بذلك مدلولها ال�سيا�سي ،وما ُيكن �أن ت�ستند
�إليه من مرجعية دينية .لكن ذلك اخلط الذي نادى به �إرازمو�س
مل يلق ترحي ًبا ،ال �سيما و�أن التهديد الرتكي كان على الأب��واب،
ولكونه يلغي تراثا عريقا يف الإك��راه والإل��زام طاملا ا�ستندت �إليه
الكني�سة.
ً
ف�ق��د �أن �� �ش ��أت احل ��روب ال��دي�ن�ي��ة م�ن��اخ�ا ج��دي �دًا ق�ط��ع م��ع الهيمنة
الروحية والواحدية الالهوتية اللتني �سادتا طيلة قرون ،وقل�صت
م��ن ذل��ك ال�ت��أث�ير الأخ�لاق��ي وال�سيا�سي ال ��ذي م��ار��س��ه ال�ب��اب��وات،
ولذلك رف�ض اجلانب البابوي التوقيع على معاهدة وي�ستفاليا.
ف�ق��د �أوح� ��ى ذل ��ك ال���ص�ل��ح ب���ش�ك��ل ب�ين �أ َّن ال��وق��ت ق��د ح ��ان لإق ��رار
الت�سامح الديني ،وهو ما قاد مع الوقت �إىل حرية ال�ضمري .ومن
دب التحول نحو �إق��رار احلرية ال�سيا�سية ،التي ب��د�أت
ه��ذا الأف��ق ّ
ترت�سخ يف هولندا و�إجنلرتا وهو ما �سيقود الحقاً �إىل تلك احلركة
ّ
�سيح�ضر الندالع
الفكرية الوا�سعة و�إىل ذلك التقدم الكبري ،الذي
الثورة الفرن�سية والنبالج الع�صور احلديثة.
وب�شكل عام ،انطلقت مع احلرية الدينية حركة ليربالية قوية يف
جل القطاعات ،و�أ�سا�سا يف املجاالت ال�سيا�سية والفل�سفية والعلمية.
بحلول ع��ام 2017م ي�ك��ون ق��د م � ّر على ان ��دالع �أخ�ط��ر فتنة دينية
��ش�ه��دت�ه��ا �أوروب� � ��ا خ�م���س��ة ق� ��رون ،وال ت� ��زال ت �ب �ع��ات ت �ل��ك ال��واق �ع��ة
وتفاعالتها �سارية �إىل ال�ي��وم ،ويف حماولة ل��ر�أب ال�صدع ما فتئ

العقالء من اجلانبني يف م�سعى د�ؤوب للتقريب بني اخل�صمني.
ف��االن���ش�ق��اق ب�ين ال�ك��اث��ول�ي��ك وال�بروت���س�ت��ان��ت  -ك�م��ا تعي�ش �آث ��اره
امل���س�ي�ح�ي��ة  -ه��و ان���ش�ق��اق اج�ت�م��اع��ي ث �ق��ايف وت�ع�ل�ي�م��ي واق�ت���ص��ادي
حمموم �إىل التاريخ ال��راه��ن .وب�صرف النظر عما �أح��دث��ه الفعل
الربوت�ستانتي م��ن حت��ري��ر للن�شاط امل�سيحي م��ن ع��دي��د الكوابح
واجلمود ،ودفعه بالتحوالت ال�سيا�سية واالجتماعية يف الغرب �إىل
�آفاق �أرحب.
على خ�لاف نظريه الكاثوليكي ،وه��و ال��ر�أي ال��ذي ب��ات مقبو ًال يف
ال�ب�ل��دان الكاثوليكية �أي���ض��ا ،م��ع ان�ت���ش��ار ط��روح��ات م��اك����س فيرب
ولفيف وا�سع من االقت�صاديني وعلماء االجتماع .مع ذلك ال يزال
ثمة ت�صور غائم رائج �إىل اليوم هو �أ َّن الربوت�ستانتية تتطابق مع
احل��ري��ة وال��دمي�ق��راط�ي��ة ،و�أن الكاثوليكية ت�ت�لاءم م��ع املحافظة
وال�سلطة املطلقة.
وك �م��ا ��س�ب��ق �أن �أ� �ش��رن��ا ف ��إن ��ه يف ع ��ام  2017ا��س�ت�ع��اد ال�ل��وث��ري��ون
والكاثوليك معاً ذكرى الإ�صالح ،بعد �أن مرت على احلوار امل�سكوين
بني الطرفني وعلى نطاق عاملي خم�سون �سنة ،و�سيدور التقارب
ح��ول الر�سالة الإجنيلية للطرفني بو�صف امل�سيح مركز الإمي��ان
لديهما ،ومن جانب �آخر فمحاولة التعامل النقدي الذاتي مع ما
ج ّر �إىل انق�سام الكني�سة لي�س يف املا�ضي فقط بل يف احلا�ضر � ً
أي�ضا.
الكثري من اخلال�صات الالهوتية ملارتن لوثر باتت مقبولة من
قبل الكاثوليك كما بني احلوار امل�سكوين .و�صيغت خم�سة عنا�صر
لهذه الوثيقة تتمثل يف �ضرورة انطالق الكاثوليك واللوثريني من
منظور الوحدة ال من حال االنق�سام لتدعيم ما يجمعهم م ًعا ،حتى
و�إن كانت االختالفات هي الأبرز ،وعلى اللوثريني والكاثوليك �أن
يتهي�أوا على ال��دوام للتحول �أثناء لقائهم بالآخر تبعاً ل�شهادتهم
الإميانية؛ وعليهما �أن يحددا معا اخلطوات العملية ،مبا يقود �إىل
التطلع الدائم وب�شكل متجدد نحو بلوغ ذلك الهدف.
ال ري��ب �أن االنق�سام ك��ان �صنيعة ال�لاه��وت ولكن التعددية كانت
تر�سخ املنظور املدين للدولة وزحف قيم احلداثة ،فالتحوالت
نتاج ّ
االجتماعية  -وال �سيما يف املجال ال�سيا�سي  -قد �أجربت الكنائ�س
مبختلف لواهيتها على القبول بالتعدد ك��واق��ع اجتماعي متليه
الدولة املدنية بقوة القانون؛ �إذ مل ي��أت القول بالتعددية كن�ضج
داخل الدين ،ولكن كواقع خارجي فر�ضته الدولة بو�صفها حا�ضنة
للجميع؛ فلي�ست التعددية الدينية ال�سائدة يف الغرب اليوم مت�أتية
ج ��راء اله ��وت دي�ن��ي منفتح ،و�إمن ��ا ه��ي عي�ش واق�ع��ي �أل�ف��ه النا�س
وتوا�ضعوا عليه داخل الدولة املدنية.
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