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 الممخص
ن ثم بيعيا في كانون ومكنيسة ممتمكات المصادرة في تشرين الثاني ب الثورية  بدأت الحكومة   
غير  بانياتلرىوأغالق جميع االديرة إ تم   3991شباط 31  يوم، و اعيينقطول لممالك اإلاأل

 (الطاعةالدين الجديدة )الفقر والطيارة و نعت أيضًا نذور ومعمال الخيرية ألوأالمرخصة لمتعميم 
ءاتيا قد أضعفت ىذه الجيود المبكرة نفوذ الكنيسة و سعت الجمعية الوطنية من خالل إجراو 

انفصااًل  الدولة في فرنسا لم ينفصالأن الكنيسة و ، و عمى الرغم من  التالية إلى السيطرة عمييا
إال أن ىذه حظى بتأييد من الكنيسة الكاثوليكية  تامًا و صادقًا و كانت ىذه العالقة المتبادلة ت  

دة الدستور السيما عندما كتبت الجمعية التأسيسية مسو و  3991تموز 31الحالة تغيرت بعد  
الكاثوليكية و جعمتيا أىدافيا الكنسية مت ىذه الوثيقة بمجمل  نواياىا و قد أم  المدني لرجال الدين و 

أضيف عمييا الطابع الرسمي اذ تدفعيا الحكومة الدولة حيث نظمت رواتب القساوسة و سالحًا بيد 
وعالوة عمى ذلك ليس لمبابا يد في  ،دفعًا لعدد االفراد المقيمين في المنطقة التي يتولون رعايتيا
 يسم  لمكاثوليك المساىمة فييا و ال إذأختيار القساوسة بل يجرؼ االمر وفق االنتخابات الشعبية 

نقسام قد تكشف الصيغة المالزمة لمدستور المدني لرجال الدين عمى انو وثيقة مفضية إلى اال
راسيم ىذه الوثيقة و ومما تمى ذلك من فرض قسرؼ لفروض واالنشقاق في صفوف الشعب و 

التي بررت ظيور الحركة المناىضة  _اليجوم الصارخ عمييا _ كان واحدًا من العوامل االولية
ما يخص الدين ودوره في قد شطر الرأؼ العام في رجال الدين أن الدستور المدني لو  ، مسيحيةلم

يم التي لم قد فاق ىذا الدور كل التغيرات الطارئة تقريبًا في تاريخ فرنسا و بعد نداءاتالمجتمع و 
السيما و  الكيان المحميين القبول بيذه الوثيقة  ، رفض العديد من القساوسة و تمِق أؼ رد من البابا

مى قسم الوالء عندما اصدر المجمس أمره ان يقسم جميع رجال الدين ع  3993في بداية 
قد تفاقم الوضع وأصب  رفض ذلك تقريبًا  نصف القساوسة و ، ن يتم فصميموألمدستور والدولة ا

أن عدد من الكيان تو  لمدستور المدني و االمر إدانعندما أصدر البابا في أخر  وذلكأكثر حدة 
تشرين الثاني أعتبرت الجمعية الوطنية  وفيالذين أدلوا سابقًا بقسم الوالء سرعان ما تنصموا عنو 

و بحمول صيف  ،لمثورة   جميع القساوسة المتمردين  الذين رفضوا االدالء بقسم الوالء أعداءً 
لنفي وأن يواجيوا عقوبة السجن أوأصدر أمرًا بمغادرة جميع رجال الدين المنشقين البالد ا 3991

. 
Abstract 

    In November, The Revolutionary Government began confiscating the 

Church property and then selling it in December to the Feudal 

landowners, and on 13 February 1790, all monasteries were closed and 

non_license of monastic education and charitable works and also 
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prevented the vows of new religion (poverty, purity and obedience). 

These early efforts weakened the influence of the Church, and the 

National Assembly essayed through its subsequent actions to control on 

the church. Although the church and the state in France didn't separate 

completely and sincerely, and this reciprocal relationship enjoyed the 

support of the Catholic Church. This case was changed after 12/July 

/1790 especially when the constituent Assembly wrote the civil 

constitution Drafts for Clergy. This document has given the totality of its 

purposes and intentions to nationalize the catholic church and made it a 

weapon in the hands of the state, it organised the clericsalaries officially, 

paying by the Government to number of  individuals residing in the rigion 

where they served. In addition, the Pope didn't intervene in choosing the 

priests, but it was done by the popular Elections where catholics weren't 

allowed to contribute in. The inherent formula of the civil clergy 

constitution may reveal that it was a document leading to split and divide 

amoung the people and what follow that was a forced recourse for the 

ordains and decrees of this document and the flagrant attack on it was one 

of the primary factors that justified the emergency of the anti_Christian 

movement, and that the civil constitution for Clergy had, divided public 

opinion about Religion and its role in the society. This role had surpassed 

almost all the changes in the History of France. After their appeals, which 

received  no reply from the Pope, many local priest and Clerics refused to 

accept this document, especially at the beginning of 1791 when the 

assembly ordered to divide all clerics according to the oath of allegiance 

for the Constitution and the state or to be dismissed them. The half of the 

Clerics refused to swear. The situation worsened and became worest 

when the Pope finally issued his condemnation of the Civil Constitution. 

The priests who previously uttered the loyalty oath soon disarowed   from 

it. In November, the National Assembly saw all pastors as rebels who 

refused to utter the oath of allegiance and called enemies of the 

Revolution. In the summer of 1792, an order issued to declare departure 

all the dissident clerics from the country or they faced jail or denial. 
 الدستور المدني لرجال الدين:

نشقاقات داخل المجتمع االو  دوث العديد من المشكالت ح أن تشريع الدستور المدني أدػ إلى   
ورة مباشرة عمى بصنتائجو أثرت و  ،ورة خاصةرجال الدين بصالفرنسي بصورة عامة و طبقة 

رعت لكي يتم من خالليا إيجاد الحمول لإذ إن ، الكنيسة الفرنسية مظالم كل من فقرات الدستور ش 
ون في  األساس نون لدين والعامة، وأن القارجال ا ثالثة أقسام أعادت بوجو خاص لمقساوسة قد د 
 .الغاليكانية وجعمتيا تحت السيطرة المباشرة لإلدارة المدنية لمكنيسة  التنظيم إعادة
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لبت بتقميل عدد األبرشيات في المقاطعات و نصت دة األولى من الدستور المدني طاأن الما    
ألبرشية ضمن النطاق وأشترطت أن تكون كل من المقاطعة وأ أن لكل مقاطعة أبرشية واحدة 

، وأن تقسيمًا إضافيًا ا قر بشأن المقاطعات في المناطق األسقفية )الحواضر( (3)لحدود الجغرافية وأ
، وقد ت رك إصالح األبرشيات إلى أسقف المطرانية (1)يكون لكل منطقة مقر لكرسي األسقفية بأن

لى إدارات المناطق،  إنياء  الترتيب الطبقي لرجال  إلىيدف ت تكانالدستور  بعض فقرات  ن  أوا 
ل أبرشية أن تحتفــع أو ت وجد معيد إعادة من  الدين، وكجزء إصالح البنية المكانية كان عمى ك 

إلعداد رجال الدين ي دار بإشراف واحد من القساوسة وثالثة رجال دين إداريين
، وعمى األساقفة (1)

مما مثموا ىذه المعاىد الدينية أن يحصموا عمى موافقة ىؤالء القساوسة وممثمي الكاتدرائيات ال ذين ك 
ي شكمون مجمس األسقفية ويفوض األسقف فقط إلصدار المراسيم المؤقتة من غير استشارة 

 المؤسسة الكنيسة لم تعد إلنو دقةً  من أكثر اإلصالحات انتخاب رجال الدين  كان  ، (1)المجمس
ن رجال الدين موظفين  األمر الذؼ جعل  ا أخضعت لسمطة الدولة، مالتمثيمية المستقمة بذاتيا وا 

بأن اشترطت أن كل الرجال الطامحين   لمدستور  أن المادة السابعة من الباب الثاني،نيين،مد
( 31عمييم أن يقضوا ) يصبحوا أساقفة عمييم أن يمتزموا بعدة شروط لنيميم المنصب  إذ كان  

برػ إلنو وفي ،(1)بمهنة راعي الكنيسة"عامًا يعممون " أنيى  حقيقة األمر أن ليذا اإلجراء أىمية ك 
ا رافقيا من أنتخاب أساقفة غير كفوءين لتولي مثل ىذا ومالطريقة السابقة التي يتم بيا التعيين 

 حال وفيأن التعينات التي كانت تتم عن طريق المحسوبية والموالة قد انتيت،  المنصب و بذلك
نصب وبشيادة ك األسقف إن رجل الدين )راعي الكنيسة( الم نتخب غير كفؤًا وال مناسبًا لمماأدر 

 .(9)ن منصبوِ (6)من مجمسِو يقدم عندىا طمبًا لمسمطات المدنية لتتصرف وتبعد رجل الدين ع
لرجال الدين القضية األكثر أىمية بالنسبة لرجال  تناول الباب الثاني من الدستور المدني بينما   

القت رواجًا لدػ أعضاء الجمعية التأسيسية الذين  التيإعادة إصالح الرواتب  الكنيسة و ىي 
، "راتب الكفاف لرجل الدين"انبروا لمعالجة ىذه المشكمة وزادوا الدخل المطابق لمنفقة وحسب 

ولكن ىذا الراتب لم يشمـل الجميع وباألحرػ أن راتب الحد األدنى يعتمد عمى المنطقة التي يعمل 
في حين يتمقى أقرانيم في  (8)( آالف ليفر6يس يستممون )فييا الكاىن إذ كان رجال الدين ببار 

( آالف ليفر والعامميــن في 1كثر )وأ( ألف شخـص أ11المدن الكبرػ األخرػ التي يقيم فييا )
ط بقت نفس اإلصالحات عمى رواتب  ( ليفير،وقد  10111المدن الصغيرة يستممون أقل من )

القساوسـة والعاممين في الكنائس الكبيرة )الكاتدرائيات( ووحدت أيضًا أجور األساقفة وج عل راتب 
( ألف ليفر وكان االساقفة 11( ألف ليفر وأساقفة المقاطعات عمى أقل تقدير )11أسقف باريس )

 .(9)( ليفر3111يستممون )
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في صفوف رجال  مشكمةل ما قدمو  من إصالحات ضرورية  قد أثار الدستور المدني لك
إذ ألغيت وظيفة المناصب الكنسية الثابتة  رجال الدينفي حياة  اً ر يتغي أحدث  قد ف ،الدين والعامة

لكي يتم إجراء االنتخابات الرسمية، ومثل أؼ تشريــع يصدر من الجمعية التأسيسية أوجدت ىذه 
ن االختالف الواض  قد جاء مع االداء بالقسم الذؼ فرض عمى اإلجراءات انقسامًا، ومع ذلك فأ

بأكمميا قد الفرنسية رجال الكنيسة كافة، وكذلك القسم عمى الدستور المدني، وربما أن الثورة 
 تواصل طريقيا في ىذا المسار الناج  أن لم تتم تمبية ىذا الشــرط.

وفي الفرنسية اإلدالء بالقسم رسميًا يدل عمى أن رجال الدين داعمين لمممكية الدستورية  إن  
رجال إال أن التشريع الجديد كان قاٍس عمى  ،ارتباطيم بالدولةيؤكد ىذا مقصد وظيفي ورمزؼ 

المحافظين ألن األساقفة الذين لم يؤيدوا اإلجراءات الخاصة بالدستور المدني قد رفضوا الدين 
دار حل كنسي لمزواج ورفضوا االعتراف برجال الكنيسة المنتخبين، وكذلك الحال بشأن تعزيز إص

التشريع الجديد طالبت الجمعية الوطنية من كل رجال الدين أن يدلــــــوا بالقسم المطموب وأن 
الشرط الذؼ أوقع رجال الدين في معضمة عويصة فاقت كثيرًا مسألة اإلقرار بالدستور ىي أن 

ن يبقوا موالين لمنظام القديم، ومع ذلك أن بعض التبريرات التي وأحازوا إلى الحكومة الجديدة اين
تمك ، إال أن العديد من (31)صدرت من رجال الدين بشأن رفض القسم قد أشارت إلى ىذا الخيار

نظرت الجمعية التأسيسية في فشـل اإلدالء  لكالتبريرات كان مصدرىا ديني أو شخصي، ولذ
، ومـن ناحية أخرػ أن الذين رفضوا اإلدالء باليمين كانــــوا أبعد (33)سـم عمى إنو بيان استقالةبالق

من أن يكونوا عمى دراية من أن إقرار التعيد بالقسم من شأنو أن ي فوت الفرصة عمى وجود 
ن قد كا لحكومة البابوية الفاتيكانذلك، وأن رد ا حقيقالكنيسة المتزمتة ميما سعت جاىدة إلى ت

القسم في  أدواالمرسوم البابوبي فعميًا سمطة كل أولئك الذين  أبطل  فقد تمخض عمى نتائــــج مماثمة 
، وعمى ىذا أجبرت الظروف رجال الدين أن يختاروا ما يناسبيم من (31)نظر العالم الكاثوليكي
ال عمى المحك إذ من غير اإلدالء باليمين كانت حياتيم بعض منيم فال ،رأؼ وىذا أى ون الشرين

حياتيم، أما أولئك الذين قبموا مرغمين أداء اليمين قد ال يكونوا  لتأمينمالي  أؼ دخل يممكون 
قسمــــوا كانوا غير أالذين  رجال الدينمؤيدين لسمطة البابا المطمقة ولكن ىذا ليس مدعاة لمقول أن 

في أداء مشكمة  الحكومة الجديدة إال أن آخرين لم يروا مكترثين بتحول السمطة من البابا إلى
وأن العديد من رجال الدين  ذلك القسم، وأورد العديد من رجال الكنيسة أسباب لرفضيم (31)القسم

الممك الذؼ كان يدعم  بعض رجال الدين ساندبينما ع توجييا، وملم يكونوا عمى وفاق مع الثورة أ
التي تضمنت اإلجراءات في عام  ر  مرغمًا بالمصادقة عمى الوثيقةإال إنو أ جب ،الكنيسة القديمة

قد تمقى إدانة البابا  تمك األثناء كان   وفيمن كتابة مسودتيا األولى  عامم وذلك بعد 3993
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بعد مداوالت شاقة ومتمكئة مع الفاتيكان، وىكذا ظيرت الحاجة إلى استئناف  لمدستور المدني
تزايد مشحونًا بالثورة، إذ كان الممك ينتظر وممصادقتو في المناخ الباريسي الذؼ أصب  عمى نح

تأييد الممك لويس السادس بالفرصة المالئمة حيث نياية الممكية قد تنتيي في ىذا الجانب 
ة التي يحكميا رجال الدين وأن التوترات بين الحكومة الممثمة لمشعب والممكية لمكاثوليكي( 31)عشر

"Varenne"قد بمغت ذروتيا والسيما عندما حاولت األسرة الممكية الي روب إلى فارين
إذ ،(31)

تثبت تخطيطو   ميمةلقيت السمطات الثورية القبض عمييا وقد ترك الممك وراءه وثائق سرعان ما ا  
 .(36)لإلبقاء عمى كاثوليكية النظام القديم

وفضاًل عن دعم الممكية التمقائي أوجد رفض البابا لمدستور المدني انشقاقًا حادًا في صفوف     
الذين أقسموا والذين امتنعوا وعالوة عمى ذلك كانت لغة ىذا التشريع محددة في  رجال الدين

رد من سمطاتو في فرنسا  ،(39)زعيم صورؼ  مطمبيا في أن يكون البابا مجرد مما أدػ إلى وقد ج 
ن أضعاف صالحياتقسموا بوكل الذين أ لمدستور المدني  نتوأدا أضافت  البابا اليمين وا 

بالضرورة قضية سمطتو ومسألة السمطة بصورة عامة إذ قبل صدور التشريع أكدت الجمعية 
الكاثوليكي قد أعترف بو بأنو الدين الرسمي التأسيسية سمطتو عمى األكميروس عمى إن المذىب 

 .(38)في فرنسا وأن الجمعية ال تتدخل بالشؤون الدينية
الصراع كانت حقيقة مسـألة السمطة وباختصار ماىي حدود  ذلكأن النقطة األىم في 

لنفسيا الحق بإصالح  أعطت (39)السمطة الدنيوية وماذا أبقت لمسمطة الدينية؟ أن الجمعية الوطنية
وأن التبرئة اإلليية من اإلثم جاءت من امتالك الدولة ألراضي الكنيسة مما  ،الكنيسة الغاليكانية

وعالوة عمى ذلك أن الدولة ىي وحدىا التي  ،ةالحكومي رواتبيميعتمدون عمى  رجال الدينتركت 
وىذا من شأنو أن يترك  دينيةلوأ تتمتع بسمطة الحكم في كل األمور العامة والخارجية والزمنية

مفاجئًا إذ ذلك ، ولم يكن (11)الكنيسة خاضعة لمناصرؼ اإلصالح في تصورىم لممممكة الروحية
إن بعض المعارضين لمدستور المدني لم يوافقوا عمى الرغم من أن سمطـــة الكنيسة قد انتيت في 

درًا لمصراع، وفي العموم أن المممكة الروحية ولكن تفسير ما يقع ضمن السمطة الروحية كان مص
اإلجراءات قد انطوت عمى تشريع جديد يتحدػ العقيدة  تمكمعارضي الدستور المدني أكدوا أن 

و مناصر الكاثوليكية في نطاق ىيئة وحدود األبرشية والسمطة البابوية ومن ناحية أخرػ تصدػ 
إلصالح لمدعوػ القائمة أن الكنيسة كانت تمتمك الحقوق الشرعية في إقرار ىذه اإلجراءات ا

وسعى كال الجانبين إلى تقديم حججيم التاريخية والالىوتية لدعم مواقفيم، أن مناصرؼ ومؤيدؼ 
الدستور المدني أكدوا أن التشريع الجديد ال يعادؼ الكاثوليك، بل عمى العكس من ذلك، أنو كان 
ذا فائدة لمكاثوليكية ووفقًا لرأييم أنو سيحافع عمى القيم الخاصة بالكنيسة األولى بتسميميا لمسمطة 



 أ.م. د. دمحم عماد رديف طالب                 مجمة آداب الفراهيدي             الدستور المدني لرجال الدين
 م.م. أسماء حافظ أحمد                                                                              

 م8102أيمول ( 53العدد ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

398 

كما سممت الكنيسة االولى ىذه السمطة إلى الرومان وقد سادت ىذه الحجة في أوساط  الدنيوية
 .(13)الدستورمناصرؼ 

ن جزء من اعتراضو وقع عمى الفقرة أن الدستــــور المدني كان ديمقراطيًا من نواٍح عديدة وأ    
( 3941الباب (( التي أوجبت عمى األساقفة أن يردوا عمى المجمس، واعتراض أخر3143)الباب 

 رجال الدينالذؼ منع الحبر األعظم )البابا( من من  األساقفة التثبيت الديني، إن إنياء طبقة 
ا عمى سدة الوالية القضائية فيو ليس كان انشقاقًا لمعقيدة وأن الييكل الوظيفي الذؼ يقف الباب

لصحي ، ي عد ىذا أ وفيو مسؤولون أمام األساقفة وليس العكس ى رجال الدينمنصبًا تشريفيًا وأن 
ة باعتبارىا صاحبة العقيدة الكاثوليكية كانت يسنالك مؤسسة،والواض  أن ال(11)جزءًا من العقيدة

 معنية بشأن رجال الكنيسة المحافظين سياسيًا.
أن تحدؼ السمطة الدينية الكاثوليكية باعتبارىا عقيدة أعاد إلى الواجية معضمة الوالية     

أن أشراف الدولة عمى الكنيسة قد ال يفضي إلى إقامـة النموذج  قساوسةالقضائية وقد الحع أحد ال
برػ الكنائس( أن ي حل محل االنتخابي، وأن الدستور المدني طالب من قس الكنيسة الكاتدرائية )ك 

األسقف المتوفى ألداء واجباتو الدينية وليس ليطالب بالسمطة األسقفية وأن األسقف النائب يبقى 
، وأن ىذه المعضمة قد (11)مسؤواًل أمام مجمسو وفي ىذه الفقرة رأػ السكان فييا انشقاقًا في العقيدة

يض بالتخصيص تبدو غير متوافقة إلى حد ما أن تمن  الجمعية الوطنية وليس غيرىا التقو 
لمسمطة الشاغـرة وليس تعيين أساقفة محددين ولكن من جراء الخشية من أن الحكومة الثورية قد 
تحاول لمتدخل في عقيدة الكنيسة والوالية القضائية البابوية أثبتت األحداث الصفة الشرعية 

 الحقيقية لمحكومة في القيام بذلك.
صوم الحكومة حق الرفض عمى الدستور وأن السبب الم درك والواض  يتجمى بتقديم خ

المدني في إعادة تخصيص األبرشيات وأن التخطيط إلدخال أبرشيات فرنسا في نظام المديريات 
نصب م والجديدة يتطمب إلغاء الوظائف الدينية التي تتضمن أكثر من خمسين منصب أسقفي أ

ديريات الثالثة والثمانين ت مغى ، وأن األبرشية التي ال تخصص لواحدة من الم(11)ساء األساقفةو لرؤ 
أعاد المرسوم رسم حدودىا لألساقفة الباقين بال وظيفة   إضافة إلى ىذه التسريحات من الوظائف

، وعند النظر إلى ك ل ىذه اإلجراءات الصادرة عن الدستور المدني كانت عممية إعادة (11)دينية
نيا ن الت دعمًا أيضًا من بعض الذين عارضوا التوزيع بالتأكيد واحدة من المتطمبات األساسية وا 

، لقد رد مناىضي الدستور المدني عمى دعوػ من (16)برمتو دستور المدنيمن ناحية أخرػ ال
د لممسيحية مجدىا السابق باإلشارة إلى التحديات التي واجيت الكنيسة يمناصريو بأن ىذا قد يع
 .(18)تماماً  ظروفًا مختمفة، إال أن الكنيسة تعيش اآلن (19)بإصدار تشريع ثورؼ أخر
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عصر نقائها ليس مخصصًا فقط إلعادة المسيحية إلى " رجال الدينأن إجراء انتخاب     
أضيف إلى  ،عمى عودة فرنسا إلى الكنيسة األصمية النقيةبل " بال أمالك عقارية االصمـي

إلى عاممين مدنيين  رجال الدينأفكار جديدة عن األمة والديمقراطية المقصودة وبتحويل دستور ال
يتطمب منيم أن يخدموا أبناء أبرشياتيم الذين كانوا محبين لوطنيم، وىكذا ي مزم القساوسة عمى 
خدمة األمة بأكمميا وليس فقط المؤمنين التابعين ليم، أن انتخاب ىؤالء الموظفين سيضع أيضًا 

األصمية وفكرة األمة ، أن فكرة الكنيسة (19)السمطات المدنية فوق مرتبة السمطات الكنسية
أن انتخاب طبقة الموظفين تمنع بالضرورة موالة األساقفة وصعود  إذمتماثمتان في معناىما، 

ذوؼ العالقات المينية الوثيقة وكان ىذا مثار لمشكوػ المريرة من ىؤالء الذين  رجال الدين
مم بو أن  من  الدرجات الكنسية يتطمعون إلى رؤية عودة الكنيسة إلى أياميا األولى وم ن الم س 

في النظام القديم )أؼ قبل الثورة ف ،كانت المشكمة الالىوتية التي رافقت انتخاب رجال الدين
يحصل عمى تخصيصو الوظيفي من ىيئة إدارة الكنيسة حيث يمر  كيانةالفرنسية( كان المرش  لم

و في فرنسا فأن عبر الباب من خالل السيد المسي ، وبما أن البابا قد تم تجريده من سمطت
وقد اقترنت بوبة ن حكومة البامالمرشحين الدستوريين سوف ال يتمقوا السيامة )الدرجة الوظيفة( 

"Pius VI"ىذه المشكمة بإدانة البابا بيوس السادس
لمدستور المدني، مما ساىم في نفور  (11)

الصراعات التي ، وكذلك رجال الدين والعممانيين، وعمى الرغم من (13)التشريع ذلكالشعب من 
فقد رغب بعض رجال الدين أن يكونوا مواطنين غير مقسمين يمين الوالء،  دستورجمبيا مشروع ال

وىذا ما لرجال الدين وىذا يعني أن ارتيابيم من الثورة قد جاء معظمو من جراء الدستور المدني 
م لم 3993مول وأن الثورة سوف تتقدم من غير إصالح جذرؼ لمكنيسة وحتى أي جعميم يتراجعون 

مصادرة أراضي الكنيسة أو فرض ضرائب جديدة جعمت الثورة تنطمق في مسارىا المضطرب  تكن
والمتذبذب، وأن ىذا التطور ىو نتيجة إلصدار الدستور المدني  والسيما مطمبو في اإلدالء 

 ،(11)موضع التطبيق ذلكباليمين، أن المشاكل التي تفاقمت لم تكن بالضرورة من جراء وضع 
نابعًا من كرىم لمثورة مع أن العديد من األساقفة رفضيم األساقفة رفضوا الدستور المدني ولم يكن 

كانوا في حقيقة األمر معتدلين ومنفتحين عمى اإلصالح الثورؼ وبرىنوا أن األساقفة لم يرفضوا 
د الوسيمة مفيوم إعادة الكاثوليكية الفرنسية إلى أصوليا األولية وأن االختالف يكمن في إيجا

قد تقاسموا ىؤالء القساوسة الرأؼ الصادر من العديدين الذين ال يريدون أن ف ،اليدفذلك إلنجاز 
، وأن رأؼ األغمبية الساحقة من األساقفة قد عبر عنو خير تعبير (11)تشرف الدولة عمى الكنيسة

، وعمى الرغم من االعتراضات الصادرة من ىؤالء القساوسة نفذ لثوريون (11)م(3991)بيان 
مقصدىم عمى كل حال وقد وض  من إن البعض تحدوا معارضة إعادة ىيكمة األبرشية، أن 
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مناىضي الثورة بما فييم الممك واإلداريين والمتآمرين قد حرضوا عمى المراوغة التشريعية الخاصة 
 .(11)بالدستور المدني

م عندما ألقى األب ىنرؼ 3993كانون الثاني 1أطمعت قيادة األساقفة بوضوح في      
 "Henri Gregoire"غريغوار

خطابو إلى النواب الكنسيين عمى أمل إقناعيم باإلدالء  (16)
باليمين، وقد أعمم الطبقة األولى السابقة في الجمعية إنو ال ييتم باعتراضات نوابيم الداخمية عمى 

جاء بيا الدستور المدني سوػ بانتسابيم إلى ىذا القانون، وقد كشف خطاب المبادغ التي 
غريغوار تفاقم ىذه الظروف وحاول أن يقنعيم أن الوالء الظاىر لمدستور يعارض والئيم الحقيقي، 

منيجيًا حكيمًا في العمل والتصرف، أستشعر المؤيدين اآلخرين لمكنيسة الدستورية  ديع ذلكو 
مل من جراء اآلمل الكاذب الذؼ أطمقو أسقف بواتيو عندما ارتقى المنصة في أخيبة  الجديدة

 .(19)الجمعية الوطنية وبرفضو القسم قال أنو يتحمى بالصبر إزاء تقبمو  مصيره  
القساوسة كانوا يصدرون األوامر لمرؤوسييم برفض اإلدالء باليمين وعبروا بوضوح عن     

الروحية والسيما بعد أن انتقدوا بعنف الجمعية الوطنية موقف الكنيسة من السمطة الدنيوية و 
مذكرين مرؤوسييم )تابعييم( بقوتيم العددية، وأن ىذا الموقف كان في غاية الخطورة إذ إضافة 
إلى الطمب من قساوستيم  رفض اإلدالء بالقسم ع بروا عن ضرورة أن يالزموا أبرشياتيم، وعالوة 

عنيف فإن عمييم أن يجدوا مدنية أخرػ ضمن دائرة عمى ذلك صرحوا إذا واجيوا بتصرف 
"وعندما يضطهدوك ختصاصيم الكنسي مستذكرين تعاليم السيد المسي  )عميو السالم( لتالميذه أ

 .(18)في هذه المدنية، عميك أن تفُر إلى مدينة أخرى"
ئل الرساتمك الجدل الدائر بينيم، وأن بعض ذلك أن الرسائل الصادرة من األساقفة أوجدت 

 الرعوية حرضت أيضًا رجال الدين أن ال يتبعوا أو يعترفوا باألساقفة الدستوريين
"Constitutionalists"
دد، وقد نشب الصراع إلى الحد الذؼ عممت السمطات المدنية  (19) الج 

"Unconstitutionalists" لمخالفينا وعمى مصادرة فعمية لرسائل األساقفة المتزمتين أ
(11) ،

وفي ىذا االنشقاق كان الممك الزعيم المتعارف عميو في البمد مكسور األيدؼ، وفي الوقت الذؼ 
عارض شخصيًا الثورة توجب عميو المصادقة عمى اإلصالحات الدينية الجديدة، وىكذا جمب عمى 

قسيسو  اتيمولمدستور الذين ناصروه، وبالكتابة إلى الممك إلعالمو بعدم قبولو  أولئكنفسِو استياء 
عمى الدستور المدني، وقال القس أن بمصادقتو عمى  الخاص بالعمل عمى شق العقيدة لمصادقتوِ 

تيي برئيس تنو إلى األعمى حتى تالقانون قد قوض نظام الكينوتية التسمسمية التي تتدرج من رتب
 .(13)الكنيسة التي أقاميا السيد المسي  نفسو وأن الممك فشل بحمايتيا بإدالئو بالقسم
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وعمى الرغم من أن معظم القساوسة يدعمون الكنيسة في النظام القديم فإن عدد ال بأس بو 
"Talleyrand "خالف وانشق ووضع ثقتو باإلصالحات الشاممة، وأشيرىم  تاليران

، الذؼ (11)
دد حتى بعد أن أستقال من عضوية الكنيسة وط   هأصدر أوامر   رد  بتعيين أساقفة دستوريين ج 

 . وىذا التصرف برز ليظير سمطة رجاالت الثورة عمى الفاتيكان ، (11)منيا،
كل رجال الدين والعممانيين في أبرشياتيم أن يدلوا بالقسم مبررين ذلك  م حث  3991وفي عام    

ألمالك، وأأن الحواريين اتبعوا السيد المسي  من غير أن يعدىم بامتيازات سواء بالثروة أ
في الكنيسة األم  "Te Deam"الجديدة أمروا أن تنشد تسبيحة الشكرولالحتفال بقدوم الكنيسة 

، ولكن حماسة الثورة قد اضمحمت من (11)كإشارة رمزية لذكرػ بعض الطقوس الدينية القديمة
جراء اإلعالن الصادر عن الدستور بإعادة انتخاب القساوسة، وىذا من شأنو أن يقصي بعض 

 .(11)األسقفيات )األبرشيات(
 ،(16)تفسير الدستور المدني عمى إنو خالصة اإلصالح الكاثوليكي ويمكن    

، أن (19)وأن رجال الدين الثوريين قد جسدوا الشخصية المثالية لمثورة من ناحية الدين والعدالة
حكومة الثورة أنكرت عمى نفسيا منزلتيا الروحية الخاصة في أن تكون الكاثوليكية الدين الرسمي 
لفرنسا، وىذا من شأنو أن يغيع رجال الدين وسوف يفعل بإطالق اليد تمامًا في ذلك أبان عيد 

منظام عتبارىا المؤسسة العائدة لإاإلرىاب، فأن ذات المظالم قد أكدت عمى مشاكل الكنيسة ب
 القديم.
تبت لتقرأ، وفي الحقيقة إلقناع اآلخرين باإليمان بيا، كتب القساوسة المنشورات الثورية التي ك      

وأن االنتشار الواسع ليذه المدونة األدبية يبرز أىمية ىذه القضية الم محة والتي جعمت كل من 
تاب المنشورات العممانيين عمى حٍد سواء يعبروا ب رجال الدين حماس منقطع النظير عن وك 

 .(18)إيمانيم
ية ممالذين أدركوا ما قد يقودىم إلى إجراءات ع كنيسةوعمى ىذه الشاكمة يأس بعض رجال ال    

أكثر من كتابة المنشورات، وقد ظير أحد المنشورات الذؼ قدم نفسو عمى إنو محاورة وتبادل أراء 
المتزمتين قد قدموا رشاوؼ لرجال الدين لكي  بين أفراد الجمعية االنتخابية تشير إلى أن األساقفة

 .(19)يرفضوا اإلدالء بالقسم
قد تم في باريس، وال سيما عندما رفض كان  وقد راجت اإلشاعات أن التعامل األكثر سرية     

وقد شاع في باريس أيضًا قد تم تأجير العاطمين  القسم األكبر من نواب الكنيسة اإلدالء بالقسم،
يدلوا بالقسم عمنًا لتقوية الدعم لمدستور المدني، وذلك بعد أن  لكيوا زؼ الكيان عن العمل ليرتد

 .(11)النواب لو   أولئكعانى داعميو ضربة عنيفة من خالل رفض 
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وفضاًل عن ذلك لقد أعتبر رجال الدين األكثر تمسكًا بالثورة مارقين وخمعت عمييم صفة 
قد يكون مجرد صراع مع السمطة  قسماإلدالء بال ، وأن(13)الرافضين لإلدالء باليمين رجال الدين

المدنية ولكن البعض يرون فيو أيضًا صراعًا مع أولئك الذين يسمونيم رجال الكنيسة ويطالبون 
باالضطالع بمسؤولياتيم أمام أبناء أبرشياتيم، وأن رعاة الكنيسة لم يكن لدييم ارتياب إزاء القسم 

السبب  ذلكوذلك لينالوا ثقة أبناء أبرشياتيم، وعمى أية حال لاألول من القسم المطموب اإلدالء بو 
لم يدلوا ببقية القسم، إذ من واجب القساوسة يفصموا بالقضايا المتنازع عمييا وأن يحموا 

، ولكن (11)هم بالضرورة أفضل المواطنين" األفضل"المسيحيين األخالقيات الحميدة لألمة ألن 
من جيل أخر وىم عن حقوق الكاثوليكية الغاليكانية ألن الغاية التوجو الوطني كان قد انبثق ذلك 

"ومن الضروري أن يطيعوا القس الراعي لمكنيسة وكذلك أن يبقوا المواطنون أبناًء لمكنيسة 
األسقف الذي يتولى وينهض بأعباء الكنيسة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحبر األعظم البابا، 

 .(11)"وكيل السيد المسيح... خميفة بطرس وبهذه الصفة يكون 
وعمى خالف الجانسنيين لم يقتنعوا بإنكار السمطة المطمقة لمبابا، ومع إنيم رفضوا ىذا 

عمى تثبيتيم إذ إنيا الييئة الوحيدة  التي عممتالمطمب أقسموا أواًل عمى اإلبقاء مذعنين لمكنيسة 
، وقد أقسموا أيضًا إذا إن مون"ن يرح  وأ"أن يطيموا بقائهم أالقادرة عمى إصدار األوامر ليم 

لكنيسة فإنيم سوف امن غير مشاورة  لغتو  أ وختصاصيم القضائي أإالسمطة الدنيوية أبقت عمى 
ال يعترفون بأؼ ثمم لنطاق الكنيسة وأخيرًا سوف ال يتخموا عن رعاياىم ويسمموىم إلى الكنيسة 

جراء مبالغ بو إال أن أبناء أ و، وسواء جاءت ىذه اإلقرارات عن إيمان صادق أ(11)الدستورية
 األبرشية ىم الشغل الشاغل لمقائمين عمى الكنيسة وفي أمثمة ال حصر ليا.

ىي التي سوغت األسباب  قساوستياكانت العالقة الدائمة والوطيدة بين رعية الكنيسة و 
الكاىن ر عن ىذا الشعور بدقة ب  ، وقد ع  (11)األبرشيات في أن يرفضوا القسم قساوسةالحقيقية ل

منكرًا  التصرف قد يجعمو   ذلكبشدة مسألة اإلدالء بالقسم ألن  الذؼ أغفل اسمو عندما أدان  
في موقف  يجعمو   ذلك  عتراف بالسمطة الروحية التي أقاميا السيد المسي ، وأن لمعقيدة برفضو اإل

 .(16)دينيةال يمكنو من من  أبناء أبرشيتو الضمانات التي تخوليم أن ينعموا بخدمتو ال
تكون مسألة سمطة النظر في الدعاوػ والمنازعات ىي النقطة األبرز في الخالف من  ربما

إجراء تغيرات حاسمة في حياة رجل الدين في فرنسا إال و التشريع، والمقصود في ذلك  أجل إصدار 
 ر أيضًا في حياة العممانيين.أن الدستور المدني أث  

الزمًا عمى  ناألبرشيات كاقساوسة الريف و  وبتأمل العالقات التي نشأت بين مؤمنين
موا الدستور المدني وما انبثق منو أؼ القسم وال بد من األخذ بعين االعتبار و الفالحين أن يقا
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، وفي بعض المقاطعات مثل مقاطعة قاطعةنتخبون إلى دائرة المأمرين أن القساوسة غالبًا ما ي  
لصال  رجال الدين بصفتيم موظفين  الشمال كانوا الفالحون متحمسون جدًا لمتصويت

 .(19)منتخبين
ت تطرف تومن ىنا نستنتج أن بعض مظاىر الثورة كانت م رعبة لطبقة الفالحين، وقد اثب    

يدلون بالقسم،  ائسيمالدستور المدني، لذلك فضل عامة الفالحين أن ال يروا القائمين عمى كن
"Bourgeoisie"زيةعممًا أن الدستور المدني ىو نتاج النية البرجوا

 رجال الدين، المناوئة ل(18)
، وعمى ما يبدو راجحًا األخذ بنظر االعتبار أن المجنة الكنسية الثانية التي (19)تيملمحط من منزل

ذا  كتبت مسودة الدستور المدني قد تشكمت من النواب الذين كانوا جميعيم من نفس التوجو، وا 
سوف تفي بمتطمبيا وتنقذ ذلك، وىذا ما جمب تحديات كانت الحالة عمى ىذه الشاكمة فإن المجنة 

جديدة لمفالحين، ومن بين اإلصالحات التي تحدت أعرافيم أن الفالحين امتعضوا ورفضوا إجراء 
إعادة تنظيم األبرشية من جراء إلغاء الدستور المدني لألبرشيات الصغيرة إذ خشي سكان الريف 

ال يتوفر ليم مكان قريب ألداء طقوسيم الدينية،  من تطبيق ىذه اإلصالحات الجديدة حيث سوف
وبالتالي ينتقي المكان المخصص إلدامة صالتيم االجتماعية، وقد ظير مدػ استبداد ىذا 

رجال  الخوف في غرب البالد، والسيما عندما تضائل عدد الكينة المتمردين بعد طردىم وكان  
ألبرشيات بحرمان الفالحين من الوصول إلى ، وقد أقترن إلغاء ا(61)قمة قميمة ينالدستوري الدين

، وبمعنى آخر أن ردود األفعال التي جاءت بيا (63)مقابرىم حيث ترقد فييا رفات أجدادىم
 اإلصالحات الدينية تتوقف عمى الثقافة في المناطق الدينية.

 الخاتمة:
واالنشقاقات داخل المجتمع  دوث العديد من المشكالتح أن تشريع الدستور المدني أدػ إلى  .3

ثرت نتائجو بصورة مباشرة عمى وأالفرنسي بصورة عامة و طبقة رجال الدين بصورة خاصة، 
 الكنيسة الفرنسية

في صفوف رجال  مشكمةقد أثار الدستور المدني لكل ما قدمو  من إصالحات ضرورية   .1
وظيفة المناصب الكنسية إذ ألغيت  رجال الدينفي حياة  اً ر يتغي أحدث  قد ف ،الدين والعامة

 الثابتة لكي يتم إجراء االنتخابات الرسمية
وفي الفرنسية اإلدالء بالقسم رسميًا يدل عمى أن رجال الدين داعمين لمممكية الدستورية  إن   .1

رجال إال أن التشريع الجديد كان قاٍس عمى  ،ارتباطيم بالدولةيؤكد ىذا مقصد وظيفي ورمزؼ 
الذين أقسموا والذين  رجال الدينالمدني انشقاقًا حادًا في صفوف  أوجد رفض البابا لمدستور
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امتنعوا وعالوة عمى ذلك كانت لغة ىذا التشريع محددة في مطمبيا في أن يكون البابا مجرد 
 .زعيم صورؼ 

تقميص أن الدستــــور المدني كان ديمقراطيًا من نواٍح عديدة وأن جزء من اعتراضو وقع عمى  .1
ان البابا ال يستطيع ان التي أوجبت عمى األساقفة أن يردوا عمى المجمس، و صالحيات البابا 

 يثيبت اؼ رجل دين في منصبو.

عصر نقائها ليس مخصصًا فقط إلعادة المسيحية إلى " رجال الدينأن إجراء انتخاب  .1
أضيف إلى  ،عمى عودة فرنسا إلى الكنيسة األصمية النقيةبل " بال أمالك عقارية االصمـي

إلى عاممين  رجال الدينأفكار جديدة عن األمة والديمقراطية المقصودة وبتحويل دستور ال
 .مدنيين

ت تطرف الدستور المدني، لذلك فضل تمظاىر الثورة كانت م رعبة لطبقة الفالحين، وقد اثب .6
أن الفالحين امتعضوا  يدلون بالقسم، ائسيمعامة الفالحين أن ال يروا القائمين عمى كن

جراء إعادة تنظيم األبرشية من جراء إلغاء الدستور المدني لألبرشيات الصغيرة إذ ورفضوا إ
خشي سكان الريف من تطبيق ىذه اإلصالحات الجديدة حيث سوف ال يتوفر ليم مكان 
قريب ألداء طقوسيم الدينية، وبالتالي ينتقي المكان المخصص إلدامة صالتيم االجتماعية، 

خوف في غرب البالد، والسيما عندما تضائل عدد الكينة وقد ظير مدػ استبداد ىذا ال
 قمة قميمة ينالدستوري رجال الدين المتمردين بعد طردىم وكان  

ان الصراع السياسي انعكس عمى الجانب الديني واخذ رجال الثورة يتحينون الفرصة لضرب  .9
 المسيحية ورجال الدين وقد تكمل ذلك فيما اذ تم الغاء الدين المسيحي.
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 تدل عمى أرجحيتيا في رأؼ الفرنسيين المعاصرين.فإنيا العديد من التبريرات الواردة 
 ومنحـ، قصـر فرسـاؼولد في  (،3991 – 3991) سافرنممك (، 3991 – 43911 )لويس السادس عشر ( (14

وىــو فــي عمــر الخامســة  أنطوانيــتمــارؼ تــزوج مــن  جــده لــويس الخــامس عشــر لقــب دوق بــارؼ منــذ والدتــو،
 الثـورة الفرنسـيةفـي عيـده قامـت  ،تيـالفايبقيـاده  ةفأرسـل فرقـة فرنسـي األمريكيـةمثـورة ل اتاعدقدم مس عشر،

حاول الفرار من فرنسا برفقة زوجتو ولكن  3993 عامالمطمق، في الممكي الحكم ب اإلطاحةإلى  والتي أدت
 لممزيد من التفاصيل انظر4 .3991عام  في باريس المقصمةألقي القبض عمييما وتم إعدامو عبر 

      The Encyclopedia Americana, New York, 1904,Vol – 16, PP. 656 – 657. 

(15) Sydney Herbert, Modern Europe (1789 – 1914), London, 1916, P.10. 

إلى  إلى الحدود الشرقية )النمساوية( اً اليرب متوجيمحاولة دفعت الممك أسباب مختمفة داخمية وخارجية إلى     
حيث الجيوش الممكية الموالية لو عمى أمل الحصول عمى المساندة والعودة لباريس وا عادة "Metz"مدينة متز

عن أسباب  فضالً  ،والتنظيمات المعارضة لمممكية الوطنية الجمعية مىالقضاء ع األمور إلى سابق عيدىا في حال
عن خشية الممك عمى  اورليان، فضالً  آلمنيا مؤامرات الدوق اورليان في محاولة نقل العرش إلى أخرػ داخمية 

صادية التي وتراكمات األزمة االقت ،الدستور المدني لرجال الدين إقراروموقفو من  ،مكانتو الدينية أمام الكنيسة

http://www,papalencyclicals.net/Pius06/P6charit.htm
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1793
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%84%D8%A9


 أ.م. د. دمحم عماد رديف طالب                 مجمة آداب الفراهيدي             الدستور المدني لرجال الدين
 م.م. أسماء حافظ أحمد                                                                              

 م8102أيمول ( 53العدد ) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116 

                                                                                                                                                                      

عادت تحرك الطبقات الوسطى ضد الممكية، أدػ عدم التخطيط الجيد لعممية اليرب إلى كشفيا عند مدينة 
 .باريس إلىم 3993حزيران11وبالتالي عودة الممك في  ،البريد في تمك المنطقة ابن مدير مكتبفارينمن قبل 
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Paris, N.D., P.5. 

، أحد أعضاء الجمعية الوطنية م3911د عام تشارلز موريس دؼ تاليران4 رجل دين وسياسي فرنسي، ول(11)
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