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الكهنوت الكنسيّ

مؤسسة الدين موجودةٌ فقط ألجل إبقاء البشريّة تحت النّظام ولجعل األفراد يستحّقون خيرات 

اإلله عبر فضائلهم. كّل ما ال يهدف لهذه الغاية في الدين يُعتبر أمرًا غريبًا وخطيرًا.
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الوسائل الوحيدة التي يُمكن لإلكليروسيني استخداُمها لجعل األفراد مستقيمني في هذه الحياة 

وسعداء في الخلود هي التعاليم واملواعظ والتذكير بعذاب اآلخرة والوعود بالسعادة األبدية، 

باإلضافة للصلوات والنصائح والنّجدة الروحيّة. كل الوسائل األخرى تُعارُض حريَة العقِل وطبيعَة 

الروح وحقوَق الضمير الراسخة وجوهَر الدين والكهنوَت الكنسي وحقوَق الحاكم.

الفضيلُة تستلزُم الحّريَة مثلما أّن حمل ثقٍل ما يستلزُم وجود قّوٍة فاعلة. تحت اإلكراه ليسْت هناك 

أّي فضيلة؛ وبدون الفضيلة ليس هناك أي دين. اجعلني عبًدا [باإلكراه]، ذلك لن يجعلني عبًدا 

أفضل. بل حتّى الحاكُم ال يمتلُك حّق إكراه النّاس وتوجيههم للدين؛ فالّدين بطبيعته يستلزُم 

االختيار والحّرية. أفكاري ليسْت خاضعًة ألّي سلطاٍن بقدٍر أكبر من خضوع املرض أو الصّحة.

ومن أجل الفكاك من كّل التناقضات التي تعجّ بها كتب الشريعة الكنسيّة، ومن أجل توضيح 

أفكارنا حول الكهنوت الكنسيّ، دعونا نستكشف ماهيّة الكنيسة وسط آالف االلتباسات.

الكنيسة هي تجّمعٌ لكّل املؤمنني املدعوون للصالة جماعًة في أيام ُمعينة، واملدعوون للتّصرف 

بصالحٍ في كل األوقات.

القساوسة هم األشخاص الذين عيّنهم الحاكم من أجل إدارة الصلوات وكّل العبادات الدينية.

ال يُمكن أن توجد كنيسٌة كبيرةٌ بدون اإلكليروسيني، لكّن هؤالء اإلكليروسيني ليسوا هم الكنيسة.

هؤالء اإلكليروسيني جزٌء من املجتمع املدني، ولذلك فإنّهم إذا ما حازوا حقوًقا يُمكن أن تتسبب 

في مشاكل باملُجتمع أو تؤدي لهدمه، فمن البديهيّ أن هذه الحقوق ال بُّد أن تُكبح.

وبديهيٌّ بشكٍل أكبر أن اإلله إذا َمنَح للكنيسة حقوًقا أو امتيازاٍت، فإّن أيًّا من هذه الحقوق 

واالمتيازات ال تكون حصرًا على رئيس الكنيسة أو اإلكليروسيني؛ ألنّهم ليسوا هم الكنيسة، 

مثلما أّن القضاةَ ليسوا هم الحّكام سواًء في دولٍة ديموقراطيّة أو ملكيّة.

وأخيرًا، من البديهي تماًما أن أرواحنا هي التي تكون خاضعًة لعناية رجال الدين، وذلك يقتصر 

على األمور الروحانيّة وحسب.



أرواحنا تعمُل باطنيًا. األفعال الباطنيّة هي التفكير واإلرادة وامليول والخضوع لحقائق معيّنة. 

كل هذه األفعال فوَق اإلكراه، وهي ضمن نطاق الكاهن الكنسيّ بقدر ما يلتزم بالنّصح، وليس 

إعطاء األوامر.

األرواح أيًضا تعمُل خارجيًا. األفعال الخارجية خاضعٌة للقانون املدني. هنا يمكن لإلكراه أّن 

يلعب دورًا؛ فالعقوبات الوقتيّة أو البدنيّة تُحافظ على القانون عن طريق ُمعاقبة منتهكيه.

الخضوع لألنظمة الكنسيّة ال بّد أن يكون ناتًجا عن حرية واختيار، وال يمكن السماح بغير ذلك. 

وعلى الجانب اآلخر، فالخضوع للقانون املدني يُمكن أن يكون إلزاميًا ومفروًضا.

ولذات السبب، فالعقوبات الكنسيّة (وهي روحانيّة دائًما) تطال فقط أولئك املُقتنعني في داخل 

أنفسهم بخطيئتهم. وعلى الجانب اآلخر، فالعقوبات املدنية واآلالم الجسديّة لها آثارُها 

املحسوسة، بغض النظر عّما إذا أدرك مرتكبوها العدالة من ورائها.

ومن هذا ينتج جليًّا أن ُسلطة رجال الدين ال يُمكن أن تكون سوى سلطٍة روحيّة، وأنّه من 

املفترض على رجال الدين أال يمتلكوا أي سلطة دنيوية، وأّن قوة اإلكراه غير مالئمٍة للكهنوت 

الذي سيُدمَّر أصاًل من جرّاء تلك القوة.

وينتجُ عن ذلك أيًضا أّن الحاكم الحريص على أاّل يُعاني من اقتسام الّسلطة يجُب أاّل يسمح بأي 

مشروعٍ يضعُ أعضاَء املُجتمع في تبعيّة خارجيّة ومدنيّة للمجلس اإلكليروسي.

هذه هي املبادئ الحقيقيّة والتي ال جدال فيها للشريعة الكنسيّة؛ ففيها تكون القوانني والقرارات 

محكومًة دائًما بحقائق خارجيٍّة ثابتٍة مبنيٍّة على القوانني الطبيعية والنظام الضروري للمجتمع.

العصبيّة الدينية

التعّصب بالنسبة للخرافة هو مثل الهذيان بالنّسبة للحَمى أو االنفعال بالنسبة للغضب. الفرُد 

الذي يحضره الوجد والرؤى، والذي يتّخذ من أحالِمه حقائَق ورغباِته نبوءاٍت لهو فعاًل حماسيّ؛ 

الفرد الذي يدعم غضبه بالقتل فهو متعّصب. جان دياز أثناء عزلته في نورمبرغ كان ُمقتنًعا 



بشدة أّن البابا هو املسيح الدّجال في سفر الرؤيا، وبأنّه يحمل عالمة ذلك الوحش؛ فقد كان 

دياز مجرّد حماسيّ. أّما أخوه، بارثولومو دياز الذي جاء من روما الغتيال أخيه بدافع التقوى 

(وقد قام فعاًل بقتله حبًا في اإلله) فقد كان واحًدا من أكثر املتعصبني الذين تربّوا في كنف 

الُخرافة بشاعًة.

بوليوكتي، والذي يذهب للمعبد في الُعطل االحتفاليّة إلسقاط وتحطيم التماثيل والزخارف، 

ُمتعصٌب بشكٍل أقّل حدةً من دياز، لكن تعّصبه ليس أقَل سخافًة. قاتلو الدوق فرانسوا دي غيز 

وويليام أمير أورانج وامللك هنري الثالث وامللك هنري الرابع والكثيرون غيرهم كانوا ُمتعّصبني 

ومصابني بذات الجنون الذي أُصيب به دياز.

وأكثر األمثلة فظاعًة على التعّصب كان مثال سّكان باريس؛ حيث مضوا في ليلة القديس 

بارثولومو وجالوا الّشوارع يقتلون ويذبحون أشقاءهم املواطنني الذين لم يذهبوا للقداس، رامني 

إيّاهم من النافذة ومقطّعيهم إربًا إربًا.

هناك ُمتعّصبون باردو األعصاب، كالقضاة الذين يحكمون باملوت ملن لم يرتكب جريمًة أكثر من 

كونه لم يُفّكر مثلهم. هؤالء القضاة مذنبون أكثر ومستحّقون لَلَعنَات اإلنسانيّة ألنهم، على عكس 

كليمنت وتشال ورافايالك داميينز، لم يكونوا يعانون من نوباٍت جنونيّة. فمن املؤكد أنّهم ينبغي 

كونهم قادرين على االستماع لصوت العقل.

وقتما أفسدت العصبيّة عقاًل، فإن هذا االضطراب ال عالج له غالبًا. رأيُت املتشنّجني أثناء 

حديثهم عن معجزات القّديس باريس يتحّولون تدريجيًّا ألفراد هائجني بالرّغم من أنفسهم: تتّقد 

أعينهم، ترتجُف أطرافهُم، يمسخُ الجنون وجوههم، وقد كانوا سيقتلون كّل من يُناقضهم.

العالُج الوحيد لهذا االضطراب الوبائيّ هو الروح الفلسفيّة؛ وهي تنتشُر تدريجيًا وترّوض 

عادات األفراد وتمنع املرض من االنطالق. ووقتما أحرز املرض تقّدًما، فال بّد على الفرد أن يفّر 

حتى تصفو األجواُء من تلقاِء نفسها. القوانني واألدياُن ليسْت قويًّة بشكٍل كاٍف ضد هذه اآلفة 



الروحيّة. وعلى الرّغم من كون الدين غذاًء صّحيًا للعقول امللّوثة، فإنه يتحّول لسمٍّ في أجساد 

هؤالء املرضى. دائًما ما يضعُ هؤالء الرّجال البؤساء نصب أعينهم مثال ايهود الذي قتل ملك 

إغلون، ومثال جوديث التي قطعْت رأس هولوفرنس بينما كانْت نائمًة معه، ومثال صاموئيل الذي 

قطّع امللك أغاغ إربًا إربًا. ال يستطيع هؤالء إدراَك أّن هذه األمثلة التي كانت تتسم باالحترام 

الشديد قديًما أصبحْت ُمستبشعًة في الحاضر؛ فهم يقتبسون جنونهم من ذات الديانة التي 

تُدينهم.

وحتى القانون يعجزُ عن صّد نوبات الغضب؛ فهو كمثل قراءة أمر املحكمة ملجنوٍن يهذي. هؤالء 

الزمالء متيّقنون أن الروح القدس التي تحّل فيهم فوق القانون، ومتيّقنون بأّن حماسهم هو 

القانون الوحيد الذي يجب أن يخضعوا له.

ماذا نستطيع أن نقول لرجٍل يخبرنا أنّه يُفّضل إطاعة الرب على اإلنسان، ولذا فهو على يقنيٍ أنه 

سيدخل الجنة حني ذبحك؟

غالبًا ما يكون املجاننُي تحَت قيادِة األوغاِد الذين يضعون الخناجر بأيديهم؛ هؤالء األخيرون 

يُمثّلون الرّجل العجوز في الجبال الذي يُفترض أنّه أعطى البلهاء مذاًقا لنعيم الجنان ووعدهم 

بالخلود في ذلك النّعيم الذي حّدثهم عنه، بشرط أن يقتلوا جميع الذين سيذكر لهم أسماءهم. 

هناك ديانٌة واحدةٌ فقط لم تفسدها العصبيّة، وهي ديانة الصينيني األدباء. ليسْت مدارس 

الفلسفة متحررةً من هذه اآلفة وحسب، بل هي عالجها؛ تأثير الفلسفة أنّها تجعل الّروح أكثر 

اطمئنانًا، والعصبيّة ال تتالءم مع االطمئنان. إذا ما كانْت ديانتنا املُقّدسة قد أُفِسدْت بفعل 

االهتياجات الشيطانيّة، فإن اللوم يقعُ على جنون األفراد.


