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 مقدمة املركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات 

اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها، 

وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات 

أساسية يف فضاء التفكري املعارص. 

برامجية  الهيئة املرشفة خارطة  الهدف وضعت  إىل هذا  وسعياً 

وتداوالً  حضوراً  األكرث  واملفاهيم  باملصطلحات  للعناية  شاملة 

وعلم  الفلسفة،  حقول  يف  سيام  وال  اإلنسانية،  العلوم  يف  وتأثرياً 

وتاريخ  واالقتصاد  الدين  وفلسفة  السيايس،  والفكر  اإلجتامع، 

الحضارات. 

عىل  إجاملها  فيمكن  املعريف  املرشوع  هذا  من  الغاية  أما 

النحوالتايل:

وتنمية  تشكيل  يف  املركزية  وأهميتها  باملفاهيم  الوعي  أوالً: 

املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتايل التعامل 

النظريات  معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرف عىل 

واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة. 

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أويجري تفسريها عىل خالف املراد 

منها. ال سيام وأن كثرياً من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب 

الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية. 

ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام 
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الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار 

سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات 

العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة. 

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابعاً: 

الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضالً  العلمية،  استخداماته  ومجال  اإلصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقاً  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

أن  المركز عىل  حرص  فقد  املرشوع  لهذا  والتحكيمي  واملنهجي 

يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي. 

 * ** 

مفهوم  معارصة(  )مصطلحات  سلسلة  من  الحلقة  هذه  تدرس 

املسيحي،  للغرب  الدينية  البيئة  يف  نشأ  كمصطلح  الديني  اإلصالح 

شهدته  الذي  الكبري  االنشقاق  إثر  افرتضته  التي  التاريخية  والظروف 

امليالدي وأدت إىل ظهور  السادس عرش  القرن  الكاثوليكية يف  الكنيسة 

الربونستانتية عرب مارتن لوثر وجون كالفن كحركة احتجاج عىل سكونية 

الكنيسة وتأخرها عن اللحاق بحركة الحداثة.

والله ويل التوفيق



            التمهيد: 

التمهيد بقصد البحث عن معنى  »اإلصالح الديني« كام تجىّل 

أصاب  وما  املفهومي  التأصيل  إىل  وسعينا  املسيحي،  الدين  يف 

واألفكار  املفاهيم  مع  لتفاعله  نتيجة  تطوري؛  تراكم  من  املفهوم 

القراء  لتنوع  نتيجة  والتأويالت؛  واملسوغات  الرابطة  واألحداث 

أو  مدحاً  منها  انطلقوا  التي  واألفكار  والرؤيّة  املنهج  يف  وتباينهم 

قدحاً وعرض لألسباب واملسِوغات التي قادت أوربا اىل اإلصالح 

الديني؛ لكن ال يكتمل تحليل النص أو املفهوم إاّل بامتالك معرفة 

تطورات من خالل  من  املفهوم  أصاب  ما  توضح  نسبياً  موسوعيّة 

معرفة التاريخ والفكر الغربينّي؛ ألّن القراءة التي ننشدها تقوم عىل 

للقارئ وله  الحقيقة وإيصالها  البحث عن  تحليل املفهوم؛ بهدف 

التواصل  مبقتضيات  نلتزم  أن  علينا  لذلك  والتقويم،  الفهم  حق 

الكالمي، فإن الحقيقة من خالل االجتهاد والدربة املتواصلة متكننا 

من تحليل املفهوم وكشف ما هو غري مفكر به. سواء كان هذا عىل 

سبيل الرشح أم التحليل أوالتقويم ملا يقوله النص أو املفهوم، فإن 

املفهوم  او  النص  يقوله  ما  كان  اذا  فيام  البحث  هو  يبقى  الرشح 

حقيقياً أم ال. 

القراءة تسعى قدر  الفهم والتأويل فإن محاولة  أما عىل صعيد 

املستطاع إىل توخي املوضوعيّة عىل الرغم من كون املوضوعيّة  



اإلصالح الديني10

إننا  اال  تحققها.  ومتنع  القراءة  تحقق  دون  من  تحول  ـ  أحياناً  ـ 

لإلصالح  التقديم  اىل  نسعى  الدراسة  لهذه  التقديم  اىل  نسعى 

ونقده  للنص  التقويم  ألن  ودينيّة؛  ثقافيّة  ظاهرًة  بوصفها  الديني 

تسهم اىل حد بعيد يف بيان مكاسبه ورسم حدوده اإلشكاليّة التي 

واالجتامعيّة  الثقافيّة  واإلشكاليّة  املفهوم  داخلها عىل صعيد  ولد 

تبقى تحمل يف  بها  التي نكتب  التي ولد املفهوم داخلها. واللغة 

الفاظها خزينها الثقايف واالجتامعي؛ فهذه اللغة تؤكد يف تعريفها 

»اإلصالح لغة«، فاإلصالح وصفاته ومجاالته املتعددة: )السياسيّة 

تغيري  )هو  اإلصالح:  والثقافيّة(،  واالجتامعيّة  واألخالقيّة  والدينيّة 

إىل  واملخالفة  الفوىض  ومن  األحسن،  إىل  السيئ  من  األحوال 

االلتزام واالستقامة( ]]].  فهو إذاً تقويم ما هو قائم وإزالة ما يعرتيه 

من خلل ونقص وفساد: )اإلصالح هو ضد الفساد وأصلح اليشء 

بينهام من  ما  بينهام زال  الفساد، وأصلح ذات  أقامه، زال عنه  أي 

املمكنات  بحسب  اإلصالح  أن  نجد  إننا  إال  ؛   [[[ وشقاق(  عداوة 

الرغم  الثورة عىل  مفهوم  من  بالضد  يقابل  العرب  لغة  اللغويّة يف 

من كونهام يتفقان أي: )اإلصالح والثورة(: بأنهام يهدفان إىل تغيري 

األحوال، إال أن التغيري يف اإلصالح اليعتمد عىل )العنف منهجاً، 

والتغيري  العنف  عىل  الثورة  تقوم  بينام  طريقاً،  االستعجال  وال 

تحسني  )هو  اإلصالح:  فإن  االصطالح  صعيد  وعىل  الرسيع]]](.  

]]]- ]-]/. تاج العروس 9 / ]. الصحاح ] ]--]/ 5. أساس البالغة ] -/ - ] انظر: لسان 

العرب 6

]]]- تهذيب اللغة 4/]4]، لسان العرب ]/ ]]4. 

]]]- 68 - 67/ 58 التعاريف، للمناوي ] / - ] التبيان يف تفسري غريب القرآن. 
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وضع أو تعديل ما هو خطأ، أو الفاسد، أو غري املريض، وما إىل 

ذلك. ويتميز اإلصالح عن الثورة بكون هذه األخرية تسعى للتغيري 

بعض  ملعالجة  يهدف  اإلصالح  أّن  حني  يف  اوالجذري،  الشامل 

النظام.  بأساسيات  املساس  دون  من  الجادة  واألخطاء  املشاكل 

وبهذا فإن اإلصالح يسعى لتحسني النظام القائم من دون اإلطاحة 

به باملجمل. )فالعرص الوسيط كان ميتلك جوانب مرشقة رغم أن 

العقليّة القروسطيّة مل متتلك إال أقل الكلامت للتعامل بها وكانت 

اكرث عنايّة يف تعريفها ولغتها ]]]( . 

املفهوم االصطالحي:

كل مفهوم أو نص هو شبكة من املفاهيم تربط بينها مفاهيم يعرب 

عنها عىل نحو رصيح أو ضمني يف كلمة أو جملة أو فقرة وعىل 

التحليل أن ينسج خيوط تلك الشبكة، وانطالقاً من هذا التصور نجد 

املصطلح  هذا  Reformation دخل  الديني  اإلصالح  مصطلح  أّن 

يف التداول لوصف الحركات الدينيّة التي اجتاحت أوربا يف القرن 

السادس عرش امليالدي. إذ كانت كلها تدعو إىل إصالح الكنيسة، 

بحقها  بتمسكها  الخاطئة،  واملامرسات  الشوائب  من  وتخليصها 

تراه،  الذي  النحو  وتطبيقاتها عىل  الدين  أحكام  تفسري  وحدها يف 

ومامرسة  اإلميان،  قضايا  والسيام  الحق،  هذا  من  اآلخرين  ومنع 

والتزامهم  األفراد  تربيّة  عىل  الكنيسة  وسيطرة  املقدسة،  األرسار 

حيالها، واحتكارها منح صكوك الغفران. متخضت حركة اإلصالح 

]]]- مجموعة من النقاد، إستنطاق النص، ترجمة وإعداد، محمد درويش، دار املامون، 

ط]، بغداد، 4]0] م، ص 44. 
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عن ظهور ما يعرف بالكنائس اإلنجيليّة. تلك الكنائس التي جاءت 

وإقامتها  وتفسريه  النص  احتكارها  الكنيسة  يفقد  جديد  بتأويل 

عرب  وتفسريه وخصوصاً  النص  فهم  دون  من  تحول  التي  الطقوس 

الالتينيّة، حتى تكون وحدها من يفرسه  باللغة  ابقائه  إرصارها عىل 

امتالك  عىل  وخصومها  الكنيسة  بني  رصاعاً  خلق  مام  ويفهمه، 

كديانة  اإلميان  أو  الكنيس  الطقيس  الدين  بني  املستقيم  الرصاط 

ضمري فرديّة. 

مسار  عىل  يقوم  الديني  اإلصالح  يقِدمه  الذي  االصطالح  فإّن 

من الحجج بعِده نظاماً للربهنة مهمته تأسيس موقف أو دحضه أو 

التمهيد معاً وعىل القارئ أن يكشف عن معنى النص سواء باعتامد 

برهنة يف فهم النص أم فهم املصطلح من أجل اكتساب املعنى أو 

الرصاط املستقيم، فهذا الرصاع ليس فقط رمزياً بل هو رصاع عىل 

الرثوة وإدارة املجتمع يف العرص الوسيط، وانطالقا من تلك األفكار 

ميكن النظر اىل مفهوم اإلصالح، اذ يف الوقت الذي نجد الداللة 

اللغويّة لالصالح يف االنجليزيّة بني مفهومني Repair تصليح: أي 

إدامة وإصالح ما هو قائم ترقيع ما هو قائم عرب التغري الجزيئ وهو 

حال املطالب األوىل التي جاء بها أهل اإلصالح من داخل الكنيسة 

التابعني اىل  املسيحيني  االنسانيوي من  املذهب  ومنهم أصحاب 

وحريات  وإداري  أخالقي  بإصالح  يطالبون  كانوا  الذين  الكنيسة 

عامة وReform إصالح: وهو تغري وإعادة تشكيل بشكل كامل وهو 

الديني  أّن ظاهرة اإلصالح  يبدو  الجذريّة.  الثورة  مفهوم  قريب من 

تقع بني املفهومني فهي وإن كانت توصف بكونها حدثاً مثل قطيعة 
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يف نسق سيايس ومعريف معني استمر عهد طويل، لعل هذا يظهر 

من خالل الحفر يف داللة املفهوم Larousse التي تعني اإلصالح 

بوصفه تغيرياً عميقاً وجذرياً ليشء ما، سواء كان بخصوص مؤسسة 

ما قصد تحسني أدائها أم غري ذلك. ]]] لكن عىل الرغم من هذا فإن 

قواعده األوىل عىل  للنظر يف  ديني  نظام  يبقى هو عودة  اإلصالح 

يظهر  ما  وهذا   . والتقويم  املراجعة،  بقصد  والنقد  التحليل،  سبيل 

والتي  الالتينيّة،  من  القادمة   )reforme( الفرنسيّة  املفردة  يف أصل 

تدل عىل معنى »إعادة البناء وعىل التشكيل من جديد ]]]. ، أي يبقى 

اإلصالح تقومياً ومراجعًة ومل يصل اىل الثورة التي تحدث قطيعة 

مع القواعد، بقدر ما هي حركة تقويم وعودة اىل األصول املشرتكة 

وهي هنا النص املقدس. 

املفهوم  نربط  أن  بها  نحاول  تأليفيّة  زاوية  من  نظرنا  إذا  اما 

بالوقائع من خالل ترجمة املعنى الحقيقي لالصالح هل كان فعال 

لفظة )املفهوم Larousse( التي تعني اإلصالح بوصفه تغيرياً عميقاً 

وجذرياً قد تحقق فعال عىل أرض الواقع، اذ نجد أن اإلصالح كان 

باعتامده  بعمق  فيها  وأثّر  االجتامعيّة  بكثري من األحداث  ارتبط  قد 

الرومانيّة وأهل  )الكنيسة  الطرفني  الحاّدة من  العنيفة  األدوات  عىل 

اإلصالح معا(، يف أوروبا يف القرن الخامس عرش امليالدي. يبدو 

قد  والتي  الديني  اإلصالح  تكمن يف  كانت  معينة  عوامل  هناك  أن 

دموي  بل  بتحويلِه من إصالح جزيئ إىل إصالح جذري  أسهمت 

]]]- املرجع نفسه. 

]]]- املرجع نفسه. 
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للناس  عاطفي  تحشيد  ظل  يف  والدمار  الويالت  من  كثرياً  خلّف 

يولد عنفاً رمزياً ضد املخالفني ـ الذين أطلق عليهم ـ بالضالني أو 

فقد  الناس ضدهم  تنميطهم وتهِيج  الهراطقة، وهي تسمية متارس 

عاقب الغوغاء الضالني قبل أن ترَشع الكنيسة يف إضطهادهم بزمن 

الضالني،  مع  الكنيسة  تهاون  من  يتذمرون  كانوا  أنهم  طويل، حتى 

ويبني املؤرخ كاولتون يف كتابه: »خمس قرون من التدين« :»إنهم 

كانوا  ـ  أي الغوغاء  ـ  يختطفون املنشقني عن الديانة املسيحيّة من 

لكّن هذا  ]]]؛   [08 78]-ج]، ص  الذين يحمونهم  القساوسة  أيدي 

الكالم وإن كان يكشف التشدد االجتامعي إال إنه انعكاس للتشدد 

الثالث  بولص  البابا  )صاح  القول  هذا  يف  نجده  ما  وهذا  الديني، 

)4]5]-9]5]م( من شدة الهلع الذي اصابه عندما سمع بكرثة أعداد 

كان  ذاته  أيب  أن  »لو  جميعها:  األصقاع  يف  وانتشارهم  املهرطقني 

ضمن  من   [[[))4[ )79]-ج7]،  لحرقه«  الحطب  لجمعت  مهرطقاً؛ 

الفساد  بسبب  جديد؛  من  التفتيش  محاكم  تفعيل  تم  األجواء  هذه 

الذي ساد الكنيسة الكاثوليكيّة، وعدم تسامحها مع مخالفيها، وقد 

املخالفة،  األخرى  املسيحيّة  والكنائس  الربوتستانتيّة  لظهور  كان 

التي قامت يف األساس باإلصالح الديني األثر الكبري يف ذلك اال 

أنه إصالح ال يسعى اىل تغيري ما هو قائم من نظام إقطاعي من خالل 

هيمنة األمراء، فقد وقف لوثر مبقابل أي ثورة للفالحني ضد األمراء 

حلفائه يف حربِه عىل الكنيسة؛ لهذا نجد لوثر )قد بّرر مثالً، النهب 

ط]،  والتوزيع،  للنرش  هبا  دار  العامل،  يف  التفتيش  محاكم  قصة  اسخيطه،  بسام   -[[[

دمشق، 000]م، ص 6]. 

]]]- املصدر نفسه، ص 5]. 
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كل  أن  واعترب  األرشار،  محاربة  هدفه  إلهياً  فعالً  واعتربها  والذبح، 

السيد  ألن  اإللهيّة؛  الذات  يف  قدح  جرمية  السيد  للملك  مقاومة 

يحمل صولجان الله( ]]] لقد كانت تلك التأويالت قد عّمقت الرصاع 

البعض  الرغم من هذا يعده  بل دموياً، وعىل  التغري عنيفاً  وجعلت 

اجتامعيّة  ظروف  عن  يعرب  كان  فاإلصالح  الحديث،  العرص  بداية 

وسياسيّة بغض النظر ان كانت ايجابيّة أو سلبيّة؛ إال إننا نحاول هنا 

ما  ترقيع  مجرد  ام  عميقاً  كان  اإلصالح  هل  نتبني  حتى  استقصائها 

هو قائم فيظهر أن هناك رصاعات عىل صعيد املؤسسة الدينيّة أي 

البداية  كانت يف  والتي  الدينيّة،  املؤسسة  الداخليّة يف  الرصاعات 

الكاثوليكيّة؛  الرومانيّة  الكنيسة  يف  التغيري  إلحداث  محاولة  مبثابة 

لكن كان من نتائجها مولد الربوتستانـتيّة. فقدت الكنيسة الرومانيّة 

الكاثوليكيّة قدراً كبرياً من نفوذها خالل القرنني الرابع عرش والخامس 

عرش امليالديني إذ أضعفتها النزاعات الداخليّة وخصوصاً من رجال 

الدين الشبان الذين تلقوا تعليامً بإحدى الجامعات الالهوتيّة كانوا 

من املطالبني باإلصالح، فيام كان رجال الدين الكبار الذين شكلوا 

تيارات متصارعة عىل داخل الكنيسة الكاثوليكيّة خصوصاً يف أواخر 

القرن الرابع عرش امليالدي، كل هذه املامرسات اىل جانب تعاظم 

ثيوقراطيّة الكنيسة أسهمت يف رغبة من داخل الكنيسة لدى رجال 

الذين  العلامء  عىل  وقسوتها  الكنيسة  هيمنة  من  باالنعتاق  الدين 

فضالً  الكنيسة  لتعاليم  مخالفتهم  بدعوى  أحياء  وهم  حرقهم،  تّم 

ابتداع  بعد  عن حرق كتبهم مام أسهم يف تقييدها للعقل خصوصاً 

ديّة،  ابو  58]-60]. وانظرـأيوب  السيايس، ص  الفكر  تاريخ  ]]]-جان جاك سوفالييه، 

علامء النهضة األوروبيّة، دار الفارايب، بريوت، 0]0]م، ص65.
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املامرسات  بعض  جانب  اىل  التفتيش”.  “محاكم  لنظام  الكنيسة 

الخاطئة املتمثلة بانحراف رجال الّدين ونسيانهم لدورهم األخالقي 

والّديني، إصدار الكنيسة لصكوك الغفران، فضالً عن فرض الكنيسة 

س باللغة الالتينيّة واحتكارها لفهمه وتفسريه. عالوًة  للكتاب املقدَّ

عىل انتشار العامل القومي، كل هذا وفّر الظروف يف تقبُّل اإلصالح 

من داخل املؤسسة الدينيّة. 

أما عىل الصعيد السيايس فقد أصبحت قوة امللوك املتزايدة متثل 

تهديداً صارخاً لسلطة البابا واإلمرباطور الروماين. أي هناك رصاع بني 

بدأت  التي  االثنني  بني  الرصاعيّة  العالقة  تلك   .  [[[ والكنيسة  الدولة 

منذ ربيع 075]م إذ أصدر جوريجوري مرسوماً يقيض بالغاء التقليد 

العلامين، أي النظام السابق والذي كان يقوم فيه الحكام العلامنيّون 

هذا  الكنسيّة،  وظائفهم  يف  وأساقفة  كهنة  من  الدين  رجال  بتعيني 

املرسوم جعل الخاتم والصولجان يف يد البابا، او بعبارة أخرى فرض 

هيمنة البابا عىل رجال الدين. ]]] وهذه الهيمنة تعود اىل أمرين األول 

كونها حاكميّة متوارثة عن املسيح ألّن الكنيسة ُمَمثَّلًَة بشخص البابا 

إمنا هي خليفة الرسول “بطرس” ووريثة صالحيّاته، وإّن هذه الّسلطة 

املتوارَثة منصوٌص عليها يف إنجيل متّى، ومنها ما يأيت: ما ورد عىل 

لسان املسيح )عليه السالم( )أنت بطرس، وعىل هذه الصخرة أبني 

ملكوت  مفاتيح  وأُعطيَك  عليها  تقوى  لن  الجحيم  وقُوَّاُت  كنيستي 

الساموات، فكل ما تربطه عىل األرض يكون قد ُربط يف السامء، وما 

السيد  عىل  ترجمة،  الوسطى،  العصور  يف  أوروبا  تاريخ  بيشوب،  موريس  انظرـ   -[[[

عيل، املركز االعىل للثقافة، القاهرة، 004]م، ]]-]4. 

]]]- موريس بيشوب، تاريخ أوروبا يف العصور الوسطى، ص54. 
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تحلُّه عىل األرض يكون قد ُحلَّ يف السامء( )إنجيل متى 6]: 8]  ـ  

0](. ما ورد عىل لسان املسيح )أقول لكم: إنَّ كلَّ ما تربطونه عىل 

األرض، يكون قد ُرِبَط يف السامء ما تحلّونه عىل األرض يكون قد 

ُحلَّ يف السامء(. )إنجيل متى 8]: 8](. ؛ والثانية كونها متثل قدرة 

أساس  تقوم عىل  كونها  الغفران يف  تجلّت يف صكوك  روحيّة كام 

أّن )البابا قادٌر عىل إصدار صكوك غفران تجب الخطايا من كلَّ نوٍع 

مستمدٌة من النظريّة القائلة بأّن القّديس “بطرس” وخلفاءه قد ُخلِعْت 

عليهم َميَّزُة توزيع فيٍض ال ينضُب من الثواب عىل املؤمنني. وهذا 

الفيض من الثواب يرجع أصالً إىل تضحيات املسيح؛ ثم زاد عىل مرِّ 

السنني باألعامل الَخرّية التي قامت بها أجياٌل متعاقبٌة من املسيحيني 

املؤمنني(]]].   بهذا تم تأبيد سلطة البابا وتحويلها اىل سلطة مطلقة 

متعاليّة عىل النقد. 

أو  امللوك  مع  التعاون  سوى  اإلصالح  رجال  أمام  يكن  ومل 

األمراء من أجل مواجهة البابا واالنحرفات، وهذا ما ميكن رصده 

“اإلصالح  مناذج  نجد  إذ  تاريخياً  اإلصالح  ظاهرة  عن  بحثنا  يف 

الديني”يوم طالب لوثر عرب رسالة اىل حاكم مدينته “الدوق جورج” 

الروحيّة  للطبقات  عاٍم  دينٍي  بإصالٍح  القيام  )يجب  فيها:  يقول   [[[

والزمنيّة( ]]]. يف أوروبا ضد هيمنة الكنيسة واإلقطاع وتسلطهام عىل 

راشد  عصمت  زينب  ترجمة،  الحديث،  األورويب  التاريخ  أصول  فيرش،  هربرت   -[[[

وآخرون، دار املعارف، القاهرة، 965]م، ص 99. 

]]]- حاكم مقاطعة فتنربغ األملانيّة التي كان لوثر يعيش فيها آنذاك. 

]]]- ديورانت، ول. قصة الحضارة، الكتاب 4]، ترجمة عبد الحميد يونس، طبعة اإلدارة. 

الثقافيّة بجامعة الدول العربيّة، ص ]5]. 
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العقل اإلنساين والعمران البرشي يف العصور الوسطى املظلمة يف 

“وقد  بقوله:  ذلك  عىل  ديورانت”  “ول  املؤرُِّخ  علَّق  وقد  أوروبا. 

وهناك   [[[ التاريخي”.  اسمها  لوثر  ثورة  عىل  الكلمة  هذه  أضفت 

7]5] إذ علّق لوثر مقاالته الخمسة  من يربط اإلصالح الديني بني 

اىل  أملانيا  يف   Wittanberg وتنساغ  كنيسة  باب  عىل  والتسعني 

570]م ]]] إذ كان حدث اإلصحاح قد مثّل قطيعًة يف نسق سيايس 

ومعريف معنّي استمر عهداً طويالً، لعل هذا يظهر من خالل الحفر 

تغيرياً  بوصفه  اإلصالح  تعني  التي   Larousse املفهوم  داللة  يف 

قصد  ما  مؤسسة  بخصوص  كان  سواء  ما،  ليشء  وجذرياً  عميقاً 

تحسني أدائها ]]] 

عليها  قامت  التي  القواعد  مراجعة  اىل  محاولًة  اإلصالح  فكان 

جديدة،  أسس  عىل  البناء  تشكيل  وإعادة  والدولة  الكنيسة  سلطة 

كل  ميثلها  التي  الثنائيّة  املناظرة  بني  فاصل  حد  وضع  يعني  وهذا 

من »اإلمرباطور« و»البابا« من أجل تسييج مجال تحرك كل منهام، 

وهو ما من شأنه أْن يرتتب عليه عدم تدخل البابا يف الشأن السيايس 

الزماين، وكذلك عدم تدخل اإلمرباطور يف الشأن الديني. 

الجديد هنا ظهور بعد ثالث يف العالقة هو الفرد Individu فرد 

بحامية  يسمح  الذي  اإلطار  أو  اسم  سوى  إذاً  البدايّة  يف  تكن  مل 

اإلطار  هذا  إن  إال  السياسيّة  السلطة  تدخالت  من  الدينيّة  التجربة 

]]]- املصدر نفسه، ك ]]، ص0]. 

]]]- باسم الجمل، اإلصالح الديني الحديث بأوروبا مساراً تاريخياً، موقع مؤمنون بال 

حدود للدراسات واألبحاث، قسم الدين وقضايا املجتمع الراهنة. 

]]]- املرجع نفسه. 
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تدخل  من  اإلنسان  يحمي  إطاراً  عندئذ  ليصبح  يتطور  أن  ميكن 

الدولة والكنيسة معاً. ]]] لقد كان مع لوثر تأكيٌد عىل االميان والتجربة 

الدينيّة التي أدركها بالعودة اىل نصوص املؤسسة لدى املسيحيّة إذ 

وجد بولص يؤكد عىل أّن  »الخالص ال يتحقق إال باالميان« فاقتفى 

لوثر أثره بلزوم أن تكون املسيحيّة مقترصة عىل اإلميان وحده. ]]] 

مثلام طالب  نفسها لالميان  بلوثر تحدث  التحقت  التي  والجامعة 

بولص املؤمنني بقبول النشور ومثلام طالب يسوع الحشود باإلميان 

التحديّات  الحياة وسط هذه  الله قد جاءا...  بأن معجزاته ملكوت 

باالميان هي معركة داخليّة لتحقيق اليقني. ]]] كان منهج االميان هذا 

مختلفاً عام كان سائداً يف الفلسفة املدرسيّة وتأكيدها عىل أرسطو 

)كان لوثر يؤكد »من العبث أن يضع أحدهم منطقا لالميان؛ « الننا 

؛ لكن هذا االعتزاز   [4[ لسنا بحاجة إىل الرباهني العقليّة يك نؤمن. 

بالفرد واستقالله كان البد من أن يصل يف الغرب إىل ما سوف مُيِهد 

اىل منو الروح الفرديّة، منذ ذلك الحني، مل يعد اإلنسان يعنى ببلوغ 

عليها... وليك  السيطرة  بغية  الطبيعة؛  بدراسة  عنايته  بقدر  املطلق 

يهتدي إىل الخليقة(]5].  

عىل  محمد  دار  قويعه،  حافظ  ترجمةـ  األنوار،  روح  تودوروف،  تزيفيتان  انظرـ   -[[[

للنرش، ط]، صفاقس، 007]م، ص64. 

]]]- جينيفر مايكل هيكت، تاريخ الشك، ترجمة، عامد شيحه، املركز القومي للرتجمة، 

ط]، القاهرة، 4]0]م، ص 468. 

]]]- املرجع نفسه، ص 469. 

]4]- املصدر نفسه، ص 469. 

]5]- انظرـ كلودد يسلامس، تاريخ الحضارة األوروبيّة، النارش، الفن الحديث العاملي، 

ط]، د. ت، 95. 
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كانت تلك األفكار اإلصالحيّة قد ظهرت يف أوروبا وعىل وجه 

لهذه  وكان  امليالدي.  عرش  السادس  القرن  يف  أملانيا  يف  التحديد 

الحركة آثارها البعيدة يف تاريخ أوروبا، عندما اعتنق كثري من األوروبيني 

املبادئ التي أعلنها مارتن لوثر وغريه من املصلحني من أمثالـ  »جون 

كلفن« و »أولرنج زونجىل«، ومن ثّم فإن املذهب الكاثولييك مل يعد 

ينترش  الربوتستانتي  املذهب  بدأ  إذ  أوروبا  السائد يف  املذهب  هو 

يف أوروبا، وكان لذلك أثره يف قيام الحروب الدينيّة يف أوروبا طوال 

القرن السادس عرش امليالدي والنصف األول من القرن السابع عرش 

امليالدي، كام أّدت إىل تفتيت الوحدة الدينيّة التي كانت تتمتع بها 

أوروبا يف العصور الوسطى. وملا كانت الحروب الدينيّة قد اصطبغت 

إضعاف  إىل  اإلصالح  أّدى  )لقد  كبري؛  حد  إىل  السيايس  بالطابع 

أّن  إال  واحداً  املسيحي صفاً  العامل  يعد  فلم  املسيحيّة  املسكونيّة 

عالقاته مع االسالم، إّن ماتم بعد اآلن هي الدول التي يتوزع العامل 

املسيحي فيام بينها، وكل هذه الدول تجسد ارادتها يف الوجود ويف 

الحياة..( ]]] ؛ وبهذا فإن اإلصالح كان يعني أحداث مقاربة مختلفة ملا 

هو سائد يف الكنيسة الرومانيّة، وليس االمر إصالحات طفيفة؛ بل أن 

االمر كان عنيفاً ومؤملاً، لكن مل يتجاوز املطالب التي أقرّتها السلطة 

السياسيّة ونظامها االقطاعي، اال ان الظروف التي جعلت من اإلصالح 

يحقق كثرياً من مراميه ويغدو صاحب اثر بعيد املدى هو جملة من 

الظروف االجتامعيّة والتقنيّة منها إّن انتشار الطباعة ساعد يف ترويج 

الثقافة املحلّية والكتب والسيام الكتاب املقّدس الذي غدا بني أيدي 

]]]- انظرـ كلودد يسلامس، تاريخ الحضارة األوروبيّة، 99، 00]. 



21 التمهيد

اإلصالح  إلنجاح  العوامل  أحد  الطباعة  الخرتاع  كان  اذ  الجمهور، 

والنهضة، فمثالً طباعة الكتب اصبحت أسهل من ذي قبل. ]]] ؛ لكن 

رافق وأسهم يف توسيع ظاهرة اإلصالح الديني يف الغرب متمثلة يف 

انتشار الطباعة يف أوربا الغربيّة، ويف العام ]45]م، فقد اخرجت مطبعة 

غوتنربغ أول كتاب مطبوع، الكتاب املقدس، ورسعان ما بدأت آالت 

الطباعة باالنتشار يف أرجاء اوروبا معيدًة إلنتاج جميع املواد القدمية 

التي تدفّقت من الرشق. ]]] فضاًل عن ظهور الحركة االنسانيويّة، وهي 

من  مجموعة  تضم  وهي  االحياء،  تحقيق  إىل  تهدف  كانت  حركة 

العلامء الذين اوقفوا كل ما ميلكون من مال وجهد يف سبيل ازدهار 

هذه الحركة؛ لذلك كانوا يبحثون عن القديم بكل شغف وشوق دون 

الخاص. وهناك  بطابعهم  يصبغونه  املادي  املقابل  إىل  ينظرون  ان 

حدث ثالث كان له أثر عميق يف التحول الثقايف والحضاري عىل أثر 

انتقال عدد كبري من العلامء اإلغريق إىل ايطاليا بعد فتح العثامنيون 

 )manvel chrisoloras( القسطنطينيّة ]45]م، من أمثال كريزلوراس

اجتامعي  تحول  هذا  رافق  وقد   .[[[)bessarion( يساريون  والعامل 

رابع متثّل يف صعود الربجوازيّة ومن ثّم ظهور النزعة القومّية، والتي 

قادت إىل تغذية روح التمرد عىل سلطة االمرباطور والبابا، لالستقالل 

بشؤونهم املالّية وبناء قوات مسلحة خاصة بهم. 

ال ميكن أن نفهم اإلصالح الديني من دون الحديث عن العوامل 

دون  العريب،  الفكر  دار  الحديث،  األورويب  التاريخ  وآخر،  سلامن،  العزيز  عبد   -[[[

طبعة، القاهرة، 999]م، ص]]. 

]]]- جينيفر مايكل هيكت، تاريخ الشك، ص ]46. 

]]]-عبد العزيز سلامن، وآخر، التاريخ األورويب الحديث ص 4]. 
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التي مّهدت األرضيّة اىل تطور الخطاب اإلصالحي وتأويله الجديد 

والله  املؤمنني  بني  الكنيسة  يتجاوز وساطة  أن  الذي حاول  للدين 

باعتامد الكتاب املقدس بوصفه بديالً عنها فهو كاٍف ليدل املؤمن 

به عىل  الله  ينعم  ومجاين  فردي  فهوعمل  الخالص  أما  الله،  عىل 

املؤمن، أما الكنيسة بتعاليمها ورجالها وباباواتها فليست بالرضورة 

وسيطاً بني اإلنسان وربه وليس لها أي سلطان. 

حاولنا يف التمهيد استعراض املباين لخطاب اإلصالح الديني 

املسيحي وهو ما سوف نستعرضه بشكل موسع يف الفصول الثالثة 

لهذا الكتاب. 



إرهاصات نهضة اإلصالح الديني

وتاريخ شروعها وأسبابها

الفصل األول

ـ املبحث االول: الرصاع بني السلطتني الدينّية والزمنّية وأثره 

يف اإلصالحات الكنسّية

ـ املبحث الثاين: األزمات األخالقّية والعنف لدى الكنيسة 

»أسباب نهضة اإلصالح الديني »



الفصل االول

إرهاصات هنضة اإلصالح الديني

وتاريخ رشوعها وأسباهبا

املبحث االول

الرصاع بني السلطتني الدينّية والزمنّيةوأثره يف اإلصالحات الكنسّية

من  كثري  سادتها  والدينيّة  السياسيّة  السلطتني  بني  العالقة  إّن 

تاريخ  يف  املتأِمل  يجد  اذ  التاريخ،  عرب  الدموي  الرصاع  حاالت 

الكنيسة الرومانيّة بأنها كانت معرّضة لتأثريات السلطة منذ اعرتاف 

قسطنطني باملسيحيّة. كام أن الظروف السياسيّة التي أتاحت لكنيسة 

سياسيّة  ظروفاً  فإّن  املبارش  الروماين  التدخل  من  التخلص  روما 

أخرى أوقعتها تحت تأثريات ثيودوريك Theodoric I )ت ]45م (

وأباطرة الرشق. هذا وقد اعتمدت الكنيسة الغربيّة اعتامداً كلياً عىل 

دولة الفرنجة يف عهد األرٌستني )املريوفنجيّة والكارولنجيّة( والتي 

عّدت حكام الفرنجة حامًة لها. ومل يكن هناك مجال لتطبيق نظريّة 

)السيفني( حينام تُِوج شاملان أمرباطوراً؛ ألّن األخري كان يف واقع 

األمر حاكامً ثيوقراطياً وإّن الكّفة الراجحة بجانب السلطة الزمنيّة]]].  

 ،[500-476 األوروبيّة  الوسطى  العصور  اليوسف،  أحمد  القادر  46]عبد  ص   -[[[

املكتبة العرصيّة، صيدا  ـ بريوت، 967]م، ص 46]. 

Ullmann،A Hstory of Political Thaught in the Middle Ages Mid- 

dlesex،1965 p 72. 
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لهذا نجد أّن تلك العالقة قد أثّرت يف أول إصالحات قامت بها 

الكنيسة من قبل اذ تعد حركة اإلصالح التي بدأت يف الكنيسة بصورة 

فعليّة قبيل الحروب الصليبيّة بأنها من مظاهر النهضة األُوربيّة التي 

عرش  الحادي  القرن  بداية  منذ  األورويب  األفق  يف  بشائرها  الحت 

امليالدي وازدهرت يف القرن الثاين عرش امليالدي، وذلك عىل أثر 

أزمات  بعد  من  الغربيّة  أوروبا  أقسام  ساد  الذي  النسبي  االستقرار 

وكوارث الغزوات. 

أمور مهّمة هي:  الكنسيّة ثالثة  تناولت اإلصالحات  قد  وكانت 

ومنع  الكهنويت،  املسلك  واصالح  البابويّة،  املؤسسة  )إصالح 

العلامنيني من استثامر املراكز الدينيّة(]]].  

الكنيسة  محاولة  عن  عبارة  هي  اإلصالحات  تلك  أَن  يبدو 

عىل  الهيمنة  ثم  ومن  وأمالكها  مؤسساتها  عىل  سيطرتها  لفرض 

السلطة السياسيّة، وليس عرب االكتفاء بالتبعيّة، ولكن الرصاع استمّر 

لنظريّة  متنوعة  تأويالت  وظهرت  والسياسيّة  الدينيّة  السلطتني  بني 

سالسبوي  أوف  »جون  فرّس  فقد  تأويلها،  جهٍة  ولكل  السيفني، 

»نظريّة السيفني بقوله: إنهام يعودان يف االصل للكنيسة وإّن الكنيسة 

صاحبة الحق يف منح السلطات الزمنيّة للحكام. واعتمد أيضاً عىل 

القانون الروماين الثبات رأيه مستشهداً بالقاعدة الرومانيّة )إن الذي 

ميلك حق إعطاء السلطة ميلك أيضاً استعادتها ]]] (. 

الكنيسة  انصار  بني  األمر  هذا  إىل  تطرّقت  التي  البحوث  ومن 

]]]ـ املرجع السابق، 54]-56]. 

 .Sabine،A History of Pollteal Theory N. Y. 1964 p.237 ـ ]]]
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أو انصار االمرباطور نجد )أّن أنصار البابويّة عمدوا إلثبات حقهم 

بطريق فلسفيّة حسب منطق أرسطو للتدليل عىل أن السلطة الروحيّة 

أعىل شأناً من السلطة السياسيّة فاستعانوا بالقانون الطبيعي حسبام 

االمرباطوريّة  النظر  لوجهة  املؤيدة  األبحاث  أما  أرسطو...  فهمه 

فدارت أوالً حول االلتزام بنظريّة السيفني حسب االوضاع املوروثة 

الراهنة. وإن االمرباطور يستمد سلطته من الله وال ميكن إقالته اال 

إذا خالف العقيدة(. ]]] 

لهذه  كان  فقد  الديني  اإلصالح  نهضة  ارهاصات  هذه  تبدو 

الخالفات أثرها يف الواقع االجتامعي والسيايس والديني ونجد أّن 

»)95]]-49]]م( سوف   William of Ockham أوكام  آوف  )وليم 

يخوض يف هذا الرصاع بني السلطات السياسيّة والدينيّة بعد التحاق 

أوكام باالمربطور وقد أخذ يدِون كتابة الرسائل السياسيّة منكراً عىل 

البابا تدخله يف الشؤون املدنيّة. ]]] كان لهذا الفيلسوف املجِدد أثره 

يف اإلصالح الديني من خالل تأثريِه يف لوثر كام سوف نبني فيام 

بعد. 

يف  أثرها  لها  كان  التي  االرهاصات  من  جملًة  هناك  أن  يبدو 

تطور الفكري االوريب، وقد تركت تأثريها يف اإلصالحات وتقويض 

املؤسسة الدينيّة واالستبداد السيايس فيام بعد وقد عرضنا لها بشكل 

عام وسوف نحاول هنا ان نحلل تلك األحداث وأثرها يف التحول 

الثقايف والفكري، ومنها:

.Ibid،p: 237- 42 ـ ]]]

املرصي،  الكاتب  دار  الوسيط،  العرص  يف  االوربيّة  الفلسفة  تاريخ  كرم،  يوسف   -[[[

القاهرة، 946]م، ص 5]]. 
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أّوالً: ظهور الطبقة الربجوازيّة: 

من  وأصلها  )املدينة(  الفرنسيّة  الثقافة  يف  معناها  الربجوازيّة 

ولهم  املدنيّة،  بالحقوق  يتمتعون  الذين  السكان  أي   bourg كلمة 

املتوسطة  الطبقة  أعىل رشيحة يف  وهم  املدن  داخل  العيش  حق 

التاجر. والبورجوازيّة: هي طبقة اجتامعيّة  ومنهم املوظف ومنهم 

األرستقراطيني.  وطبقة  النبالء  طبقة  مثل  كثرية  طبقات  ضمن  من 

والسادس  عرش  الخامس  القرنني  يف  ظهرت  اجتامعيّة  طبقة  وهي 

عرش امليالديني، فهي متتلك رؤوس األموال والحرف، كام متتلك 

ومؤسسات  املجتمع  عىل  والسيطرة  اإلنتاج  عىل  القدرة  كذلك 

أثرها يف  لها  كان  امتيازاتها ومكانتها، وقد  للمحافظة عىل  الدولة؛ 

العلم  ونارصت  األرشاف،  نفوذ  برثائها  )نافست  إذ  الوسيط  العرص 

وازدهر  أوربا،  أرض  متأل  البديعة  الكاتدرائيات  وقامت  والفن، 

تفيض  وشعريّة  نرثيّة  قصص  يف  الحيّة  باللغات  املحيل  األدب 

وكان لها اثر كبري يف الرصاع   [[[ بأفكار العرص وأخالقه وعواطفه(. 

بني السلطتني السياسيّة والدينيّة، فهي وإن كانت ترفض االستبداد؛ 

إال أنها وقفت أيضاً مواقف قويّة من املؤسسة الدينيّة وخصوصاً يف 

من  الربوتستانتيّة  الطبقة  أتباع  أغلب  كان  اذ  الديني  حقبة اإلصالح 

نيّة يف التأسيس ملجتمع جديد؛  رجال االعامل لهذا )كانت هناك 

رجال  من  أغلبها  يعد  التي  الجديدة  الطائفة  هذه  ملتطلبات  تلبيّة 

األعامل، فقد اختلفت مع الكنيسة يف تحريم الربا يف الوقت الذي 

اىل  مستمرة  وحاجتها  األرض  صاحبة  ألنها  الربا؛  الكنيسة  حرّمت 

]]]-يوسف كرم املصدر نفسه، ص 9]]. 
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االقرتاض... اما الربوتستانتيّة يعد أغلب أفرادها من رجال األعامل؛ 

ألّن  الربا...؛  لتحليل  منارصاً  موقفاً  يتخذ  مثالً،  كالفن  نجد  لذلك 

القروض باتت رضوريّة(. ]]] 

يف وقت نجد أن لوثر وقف ضد ثورات الفالحني املطالبة بتغيري 

التمهيد، مبعنى أن اإلصالح  بيّنا هذا يف  كام  األوضاع اإلقطاعيّة]]] 

الطبقيّة  واالنتامءات  االجتامعي  باملوقف  يتأثرون  كانوا  ورجاله 

الذي يغلب مصالح  التأويل  لهذا  تأويالتهم. لكن قد ال يكون  يف 

الطبقة عىل املعتقد كام هو الحال مع الربجوازيّة متوافق مع تأويل 

 ،Maximilian Carl Emil Weber )864]-0]9]م(  فيرب  ماكس 

السلوك كام جاء يف كتابه  »االخالق  أثر املعتقد يف  الذي يغلب 

بشكل  املتعلق  »التقليد«  بروز  فيها  استعرض  التي  الربوتستانتيّة«، 

معنّي من االقتصاد، وقد أخذ هذا مثالً عىل تلك العالقة بني روح 

الحياة االقتصاديّة الحديثة وبني االخالق العقالنيّة لدى الربوتستانيّة 

النسكيّة ]]] . ويقول ماكس فيرب: )فقد كانت القوى السحريّة والدينيّة، 

إضافة إىل أفكار أخالقيّة مبنيّة عىل أساسها، تعد من بني العنارص 

األكرث أهميّة يف تكوين السلوك (]4] . 

 Bertrand Russell. History of Western Philosophy. New edition ـ ]]]

London،1961،p199. 

]]]-جان جاك سوفالبيه، تاريخ الفكر السيايس من املدينة الدولة إىل الدولة القومية، 

بريوت،  ط4،  والنرش،  للدراسات  الجامعية  املؤسسة  صاصيال،  عرب  محمد  ترجمة، 

 .[998

مقلد،  عيل  محمد  ترجمة،  الراسامليّة،  وروح  الربوتستانتيّة  األخالق  فيرب،  ]]]-ماكس 

مركز االمناء القومي، ط]، بريوت، ص]]. 

ملاكس  الرأسامليّة  وروح  الربوتستانتيّة  أخالق  كتاب  يف  قراءة  الكالخي،  ]4]-يوسف 

فيرب، الحوار املتمدن-العدد: 595]  ـ  ]]0]م / ] / ] - ]6:4]. 
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ثانياً: ثورات الفالحني 

تعد هذه الثورات من النامذج املميزة التي نستطيع من خاللها 

أن منِيز هذا الحدث االجتامعي أال وهو ثورة الفالحني أو مترد وات 

الوسيط وهو  العرص  نهايّة  انكلرتا يف  الذي وقع يف  1389م،  تايلر 

أمُنوذج مُيِثل هذا الغليان الذي كان يدور يف أكرث من مكان يف أوربا 

يف )املانيا وبريطانيا(، وقد أرشنا اىل موقف لوثر منها، وما قاله يف 

هكذا أحداث فيبدو أّن االقتصاد االقطاعي الذي مينح كل الحقوق 

اىل أهل اإلقطاعي من )ملوك أو أمراء( كام كان الحال يف أملانيا 

وكانت الكنيسة شأنها شأن االمراء، فهي متتلك أرايض كمقاطعات، 

ناحية  الراغبني باالستيالء عليها من  وتخوض رصاعاٍت مع األمراء 

وبالثورات التي يقوم بها الفالحون من ناحية أخرى ولعل هذا االمر 

عّمق الكراهيّة التي تشعر بها هذه الطبقة من األُمراء ورجال الدين 

معاً؛ ألّن مصالحهم تتقاطع مع هؤالء الفالحني وحياتهم املعدومة. 

يف  حدثت  التي  الثورة  كانت  الثورات  هذه  عىل  األمثلة  ومن 

التي وقعت يف  الشعبيّة  الثورات  انجلرتا وهي واحدة من عدد من 

أواخر العصور الوسطى يف أوروبا، وتعد أول ثورة شعبيّة كربى يف 

من  الرشقيّة  الجنوبيّة  األجزاء  يف  الفالحون  بها  قام  إنكلرتا،  تاريخ 

الثاين؛ وسببها  إنكلرتا، وذلك عام]8]]م يف عهد امللك ريتشارد 

الحالة  واقع  تبني  الثورة  فهذه  ؛  الرؤوس]]]  رضيبة  فرض  املبارش 

تنافس  النظام اإلقطاعي، وما يخلقه من  االجتامعيّة يف ظل هيمنة 

االرض  عىل  الهيمنة  أجل  من  حروب  من  وامللوك،  األمراء،  بني 

]]]- موسوعة املورد، منري البعلبيك، دار العلم للماليني، ]99]م. 
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كام حصلت بني )انجلرتا وفرنسا( وما جلبته تلك الحرب من آثار 

أثرها  لها  كان  التي  األمراض  جانب  اىل  وسياسياً  اجتامعياً  مدمرة 

يف  العاملني  الذكور  عدد  يف  كبري  نقص  عنها  نجم  والتي  املدمر 

اإلقتصادي  التدهور  اىل  أّدت  مجتمعًة  الظروف  هذه  كل  الحقول 

الرابع عرش امليالدي ويعد ذلك  القرن  الشديدين يف  واالجتامعي 

أحد األسباب الرئيسيّة التي غّذت ثورة الفالحني. ]]] فهذه الثورات 

االقطاعي  النظام  طبيعة  تظهر  خاصة  انكلرتا  ويف  عاّمة  الغربيّة 

بالتحالف مع الكنيسة اذ كان يُنظم اإلنتاج حول املقاطعات الزراعيّة 

ورجال  والنبالء  فيهم  مبا  املحليني-  اللوردات  عليها  يسيطر  التي 

الكنيسة ـ ويحكمها نظام من املحاكم اإلقطاعيّة ]]] وهذا النمط من 

بعد  االقطاعي( وقد ظهر  )النظام  بـ  عليه  يطلق  واقع  يظهر  العالقة 

تعرّضت  إذ  امليالدي  الرابع  القرن  نهايّة  منذ  الرومانيّة  الدولة  زوال 

476م،  سنة  انهيارها  إىل  أّدى  مام  الجرمانيّة،  القبائل  غزوات  اىل 

أمام  شعوبهم  حاميَة  من  بعد،  فيام  ظهروا  الذين  امللوك  وعجز 

الغزوات القادمة من أماكن متنوعة )خالل القرنني التاسع والعارش 

الرشق  من  والهنغاريني  الشامل،  من  النورماندين  هجامت  ضد 

واملسلمني من الجنوب؛ لعجز امللوك عن توفري األمن، واإلستقرار 

وبذلك  املحليني  بالزعامء  اإلحتامء  إىل  الناس  دفع  ما  لشعوبهم، 

[[[ -Dunn، Alastair 2002 . The Great Rising of 1381: the Peasants› Revolt 

and England›s Failed Revolution، p. 22 -23 

[[[-Dyer، Christopher 2003 . »Introduction«. In Hilton، Rodney. Bondmen 

Made Free: Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381، 

p. 2; Dunn 2002، p. 14
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ظهر النظام االقطاعي(. ]]] وقد اقام هذا النظام تراتبيّة يعد بها امللك 

هو مبثابة السيد عىل؛ الرغم من كونه، قد ال يكون أقوى، أو أغنى 

األسياد  )مينح  من  هو  لكنه  ؛  املقاطعات  حكام  األمراء  باقي  من 

اإلقطاعات، ويتنازل لهم عن حق جباية الرضائب مبقابل دعمه يف 

الفرسان  أما  وقصور  أرض شاسعة  له  السيد  امللك  وهذا  الحرب، 

فيجِندهم األسياد؛ ملساعدتهم يف املعارك مقابل إقطاعيّة مينحها 

يعانون  الذين  األحرار  الفالحني  نجد  الهرم  أسفل  ويف  السيد  لهم 

من ثقل الرضائب. ثم األقنان الذي تفرض عليهم أنواع عديدة من 

والفرسان  األسياد  تجاه  والواجبات  الرضائب  من  والعديد  السخرة 

ورجال الدين(. ]]]، وكان بعض السكان عبيداً يف االرض ال ميلكون 

حريّتهم وعليهم العمل يف أرايض الفرسان ملّدة من الزمن كل عام، 

لكن هذا مل يكن الحال يف كل نواحي إنجلرتا فالتوازن بني األحرار 

والعبيد كان متنوعاً، فمثالً يف الجنوب الرشقي كان هناك عدد قليل 

من العبيد نسبياً ]]] . وكان يولد بعض العبيد غري أحرار ومل يستطيعوا 

أن يرتكوا مقاطعاتهم؛ ليعملوا يف مكان آخر من دون موافقة الفارس 

/اللورد املحيل، أما القسم اآلخر فقبلوا القيود عىل حريتهم كجزء 

من اتفاق حيازة أراضيهم الزراعيّة. ]4] وازداد النمو السكاين مام ولّد 

أمالك  نفوذ  زيادة  إىل  مؤدياً  املتاحة  الزراعيّة  األرض  عىل  ضغطاً 

]]]-فيرش، تاريخ أوربا يف العصور الوسطى. 

منشورات  داغر،  داغروفريد.  اسعد  يوسف  ترجمة  الوسطى،  القرون  ]]]-إدوابروى، 

عويدات لبنان، 965]م، صفحة 89]. 

[[[-Postan، Michael 1975 . The Medieval Economy and Society. 

Harmondsworth، UK: Penguin Books.، p. 172.

[4[-Dunn 2002، p. 14; Postan 1975، p. 172.
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اإلقطاعيني،  من  املقاطعات  أصحاب  أي  للمحليني،  األرايض 

ويبدو أّن هذه الثورات من االرهاصات املهمة التي أثّرت يف بزوغ 

األملان  األمراء  وخصوصاً  الكنيسة  مع  فالرصاع  اإلصالح،  ظاهرة 

ـ  مل يحصلوا  البحث   له يف سياق  نتطرق  ـ  وكام سوف  الذين  

عىل حّصتهم من االقطاعيات الكنيسة ومل يشرتكوا يف تعيني رجال 

الدين كام هو الحال يف فرنسا، هذا من جهة ومن جهة ثانيّة الشعور 

بالظلم لدى الطبقة الفالحيّة التي ال ترى يف الكنيسة انصاف بقدر 

ما تلمس العنف والقسوة والهيمنة عىل الرثوات التي يحرمون هم 

يقوده  مجتمع  يف  حقوقه  لنيل  اإلنسان  أمنيات  فإّن  وباآليت  منها. 

الظلم تبقى حلامً من األحالم املهدورة، وهكذا سوف تكون هذه 

الطبقة من الغاضبني عىل الكنيسة ووقود يف الحروب الدينيّة. 

)Humanisime( ثالثًاـ ظهور الحركة اإلنسانويّة

الكنيسة،  سلطة  نقد  يف  اثرها،  لها  كان  التي  الحركات  من   

ومّهدت اىل إحداث اإلصالح الداخيل، وابتداءاً من اإلصالح الذي 

قام به الربوتستانت، اىل اإلصالح الذي قامت به الكنيسة الرومانيّة، 

كان هناك الحركة اإلنسانويّة )Humanisime(، وهي نظريّة ترفض 

الكرامة  باحرتام  وتطالب  واالضطهاد  االغرتاب  أشكال  كل  تبِني 

 ،[[[ ذاتها.  يف  كغايات  يعاملوا  أن  يف  األشخاص  وحق  اإلنسانيّة 

كان  القديم سواء  العقيل  الرتاث  بإحياء  مهتمة  تبقى حركة  أنها  إال 

[[[-NOELLA، BARAQUIN et autres، dictionnaire de philosophie، 

Armond Colin.

Editeur، Paris، 1995، P. 154.
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يونانياً أم رومانياً، وهو ما سوف يعرف بالنصوص الكالسيكيّة التي 

تعرِب عن نزعة محافظة عىل الروح واألخالق الغربيّتني، الذي كان 

التي  الثقافة  أصبحت مبثابة  الغربيّة حتى  النهضة  اثره يف عرص  له 

امليالديني  عرش  والخامس  عرش  الرابع  القرنني  يف  إيطاليا  ميّزت 

تتمثل  وهي  أوروبا،  كافة  إىل  ذلك  بعد  فريداً  إنجازاً  نقلت  والتي 

من  مثالياً  منطاً  بوصفهام  والالتيني  اإلغريقي  األدب  دراسة  يف 

الرتبيّة والحضارة، إن املوقف الفكري املركزي للنزعة اإلنسانيّة هو 

حركة  جاءت  هنا  ومن   ،[[[ القدامى”(  نصوص  أصالة  إىل  الرجوع 

اإلحياء، واآليت هي األكرث تعبرياً عام صدر عن املصطلح الغريب 

من إحياء اآلداب القدمية وبعث اإلنسان من رقاد القرون املظلمة 

]]]، تلك القرون التي متثلها القرون الوسطى يف ظل هيمنة الكنيسة 

وهيمنة الالهوت عىل حساب اإلنسان. وفيام يأيت آثار هذه الحركة 

يف الفكر املسيحي:

التمذهب . ] هو  الشاغل  شغلها  كان  النشوريّة  الحركة  فهذه 

وقد  تعبري،  وسائل  اتّخذت  وإن  والتحرر،  االنسان  حول 

ولّدت ردود فعل من داخل املؤسسات التعليميّة من خالل 

إىل  الرغبة  أصبحت  إذ  والالهوت،  الفلسفة  بني  الفصل 

الطرق املؤديّة  التي تختلف  الحقيقة  العقل واالنفتاح عىل 

اليها مام يجعل فسحًة امام العقل، وهو مطلب األساتذة من 

غري أهل الالهوت يف الجامعات الفرنسيّة التي كانت تبحث 

]]]-املصدر نفسه، 77.

]]]ـحازم خريي، مقاالت يف الفكر االنيس، ص]].
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عن متنفس لها سواء كان هذا يف كليات الفنون أم الرشديّة 

الالتينيّة والردود عىل دليل األحمق الذي قّدمه القديس انسلم 

Canterbury )]]0]-09]]م( يف إثبات الله. ]]] 

ارتبطت ].  املرة  هذه  لكن  املحاكاة؛  يف  الرغبة  تعّمقت   

واالجتامعيّة  والسياسيّة  االقتصاديّة  التحّوالت  من  بجملة 

وانكلرتا،  وفرنسا،  ايطاليا،  مثل:  الدول  فيها  أسهمت 

وغريهام يف بزوغ حركة النهضة التي رافقت ظهور الدولة؛ 

فكانت مطالب الحركات اإلحيائيّة الرتاث اليوناين والرتاث 

غري  أخرى  منافذ  خلق  أجل  من  حيويًة  مطالَب  االنساين 

رسود الكنيسة املتعاليّة. 

االقتصادي . ] التحول  تظهر  كانت  فقد  النهضة  أّما يف عرص 

التعبري  يف  متنوعة  مسارب  اتّخذ  وقد  والثقايف  والفني 

أدبياً  لهم  التوجه األسايس  كان  االنساين وإن  عن متذهبه 

املظلمة،  القرون  رقاد  اإلنسان من  بعث  فدعوا إىل  وفنياً؛ 

وقد كانت متثل ذروة ما وصل إليه التفكري اإلنساين حتى 

حّريّة  عن  النهضة  إنسانيو  دافَع  وكذلك  النهضة،  عرص 

)السياسة،  استقالل  إىل  ودعوا  اإلبداعي،  والنشاط  الفكر 
واملجتمع، والثقافة، والعلم، عن الكنيسة ورجال الدين(.]]] 

]]]- دليل انسلم والرد عليه وهي الرسالة التي نرشها جونيلون رسالة أسامها  "الدفاع 

عن االحمق" وقد رد عليه انسلم  "رداً عىل جونيلون". ص87-88. وانظر الدليل يف جون 

هيك، فلسفة الدين، ترجمة، طارق عسيىل، دار املعارف الحكميّة، ط]، بريوت، 0]0] 

م، ص ص]]-5]. 

]]]- انظر يوسف كرم تاريخ الفلسفة االوربيّة. 
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للمذهب . 4 كان  لقد  املؤمنة:  اإلنسانيّة  نزعة  هناك  وكانت 

اإلنساين دور يف خدمة الدين عىل مستوى توظيف الفنون 

الفن  من   - األغلب  يكن  إن مل  ـ  كثري  اذ  الدين  يف خدمة 

ألجلها.  مكرّساً  أو  الكنيسة  بوساطة  مفوضاً  كان  الجديد 

عنرص  به  جاء  وما  املذهب  لهذا  فإن  الثاين  املستوى  أّما 

النهضة قد أثر بعمق يف علم الالهوت املعارص، وبالتحديد 

مع  اإلنسان  عالقة  يف  الناس  إليها  ينظر  التي  الطريقة  يف 

اإلله. العديد من الالهوتيني األوائل يف تلك الحقبة كانوا 

متبعني للمذهب اإلنساين، مثل: )إراسموس، توماس مور، 

مارتن لوثر، وجون كالفن(. 

الدينيّة من جهة،  وقد حصل جمع وتوظيف بني الكتابات 

وكتابات أدباء اليونان والرومان وفالسفتهم من جهة أخرى 

وكان لها دورها يف نقد الكنيسة، وكانت متثل تيار حرّض 

العنف  انتقد  إنّه  اال  اإلصالح؛  رجال  ودفع  اإلصالح  عىل 

الذي قام به لوثر وكالفن وما اعتمدوه من عنف. 

وقاد هؤالء اصحاب النزعة اإلنسانية اصالح بديل مسامل؛ 

-[478(  Thomas More مور  توماس  اإلنكليزي  يعد  اذ 

 Desiderius Erasmus إراسموس  والهولندي  5]5]م(، 

هذا  رموز  أبرز  من  )466]-6]5]م(   Roterodamus

اإلصالح وقد قّدما التضحيات يف سبيله، فقد كان مور قد 

قد  كونه  الرغم من  انكلرتا عىل  سقط رصيع اإلصالح يف 

بديل  إرادة مجتمع  فيه عن  يوتويب مسامل عرّب  قّدم تصوراً 

يتمتع بالتحرر من إرادة الكنيسة. 
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مور  توماس  مع  الطيبة  بعالقته  ُعرف  فقد  أراسموس  أّما 

للكنيسة،  التهكمي  ونقده  اإلنسانويّة  بتصوراته  وُعرف 

ومحاربته للفساد فيها وقد ظهر هذا يف كتابه »مديح الحمق« 

الذي يعد واحداً من أشهر األعامل األدبيّة لعرص النهضة، 

وأفكاره مّهدت لإلصالح الربوتستانتي. يف كتابه هذا يعتمد 

يف  التوريَة  عىل  يعتمد  إذ  الساخر  التهكمي  املنهج  عىل 

أنّه  إىل  الدارسني  بعض  ويرجع   ،[[[ التعبري عن موضوعاته 

البابا مع إغفال تدوين اسم الكاتب،  كتب رسالًة بعد وفاة 

البابا  يصور فيها القديس بطرس عند أبواب الجنة ودخول 

إليها، ويقيم حواراً بني البابا والقديس بطرس حارس الجنة 

متكرباً  كان  ألنّه  الجنة؛  دخول  برفضه  األخري  فيها  يخربه 

وعاش حياًة مرتفًة وعنيفًة ملطّخًة بالدماء؛ سعياً وراء القوة 

السياسيّة وتوسيع أرايض البابويّة. ]]] 

رابعًاـ زيادة الرثوة والتقدم التقني وظهور مفهوم الدولة القومّية 

تعد االكتشافات من أهم النتائج العلميّة للنهضة األوروبيّة ومن 

أعظم مظاهرها، وأهم هذه االكتشافات اكتشاف العامل الجديد سنة 

أفريقيا  حول  بحراً  الهند  إىل  أوروبا  من  الطريق  واكتشاف  ]49]م، 

)طريق رأس الرجاء الصالح( سنة 498]م. وهناك عوامل أّدت إىل 

قيام حركة االكتشافات الجغرافيّة منها:

]]]-توماس مور Thomas More ويُسمى بالقديس أيضاً و. 7 فرباير 478]  ـ  م ت. 6 

يوليو 5]5] م كاتب وفيلسوف سيايس إنكليزي، تسلم عدة مناصب حكوميّة. 

 Stanford Encyclopedia of philosophy،Desiderus Erasmus:first ـ ]]]

pubished Momday،September 2008، p22.
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ورغبة  األوروبيّة  القوميّة  الدول  ظهور  السياسّية:  العوامل  أ: 

فيها،  التوسع  بغية  جديدة؛  أرايض  عىل  السيطرة  يف  الدول  هذه 

واستعامرها واستيطانها. مبقابل إضعاف العامل اإلسالمي والقضاء 

عىل قّوته ونزع تجارة الرشق من أيدي تجار املسلمني. 

حاجة  يف  العوامل  هذه  متثلت  وقد  االقتصاديّة:  العوامل  ب: 

أوروبا إىل بضائع الرشق من )التوابل والبهارات واملعادن والسكر 

مع  بالتعاون  التجارة  يحتكرون  املسلمون  التجار  وكان  والعاج(. 

آسيا  إىل  الوصول  األوروبيني  محاولة  وكذلك  اإليطاليّة،  املدن 

الرسوم  دفع  من  للتخلص  األوروبيّة  الدول  وسعي  مبارش.  بطريق 

رفض  وقد  واملسلمني.  للعرب  يدفعونها  كانوا  التي  والرضائب 

األوروبيون سيطرة األتراك العثامنيني عىل طريق التجارة املار بآسيا 

الصغرى وجنوب رشق أوروبا. 

بها  جاءت  التي  التحوالت  لهذه  كان  الديني:  العامل  ت: 

وخصوصاً  املسيحي،  الواقع  يف  عميقة  آثار  الجغرافيّة  الفتوحات 

يف  نجاحات  حققت  التي  الدول  كانت  التي  الرومانيّة  الكنيسة 

كونهام  من  الرغم  عىل  والربتغال  اسبانيا  مثل  الجغرافيّة  الفتوحات 

مل يتأثرا بعمق بانجازات عرص النهضة إال أنهام كانا يتحركان باسم 

املسيحيّة والغرب عاّمًة وقد أسهم هذا يف تأمني املوارد املاليّة الالزمة 

لعرص النهضة ]]] وغالباً ما كانت الحمالت االستكشافيّة تتم مبباركة 

إيطاليا، وتحّولت املدن  الذهب نحو  تدفّق  أّدى إىل  الفاتيكان مام 

اإليطاليّة وعىل رأسها روما إىل عواصم الثقافة العامليّة، وأثّر هذا يف 

]]]-الكنيسة والعلم، مرجع سابق، ص. 98].
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الفنون واآلداب وما قامت به الكنيسة من توظيف الفنون يف خدمة 

أهدافها الدينيّة اذ ميكن أن نذكر من البابوات الذين دعموا توظيف 

الفنون يف خدمة الدين: )إينوسنت الثامن وإسكندر السادس وبيوس 

الجديد  للعامل  الجغرافيّة  بالفتوحات  الكنيسة  اهتمت  وقد  الثاين( 

فأرادت الكنيسة الرومانيّة بسط سيطرتها عىل األقطار املكتشفة غري 

املسيحيّة، وزيادة أتباع الكنيسة فأرسلت مع الحمالت االستكشافيّة 

القساوسة والرهبان ويوليوس الثاين وليون العارش وأدريان السادس 

وكليمنت السابع وبولس الثالث. وكان من نتائج هذا االجراء: إنتشار 

لبعض املسلمني من  القرسي  التنصري  الديانة املسيحيّة عن طريق 

سكان أفريقيا والسكان األصليني للبالد املكتشفة )أمريكا الشامليّة(. 

وبهذا انترش املذهب الكاثولييك يف العامل الجديد. 

جوانب  هناك  كانت  لكن  النجاح؛  هذا  كل  من  الرغم  وعىل 

سلبيّة قّوضت الكنيسة ومكانتها املعنويّة يف الغرب إذ جاءت تلك 

االرهاصات يف كشف عيوب داخليّة داخل الكنيسة مل تستطع أن 

تقِدم فيها الكنيسة البدائل املناسبة مام مّهد الظروف اىل انقسامات 

داخليّة عنيفة وهذا ما سوف نبحث به يف املبحث الثاين. 



املبحث الثاين 

األزمات االخالقّية والعنف لدى الكنيسة

 " أسباب نهضة اإلصالح الديني"

إّن املوضوع املركزي الذي نود أْن نقَف عنده والذي قد شغل 

وهو  ضدها،  أم  الكنيسة  مع  كانوا  سواء  األفكار  مؤرخي  من  كثرياً 

يتمركز عىل األسباب اآلتيّة: )الفساد االخالقي، والعنف، واحتكار 

الوساطة بني الله والبرش(، هذه األسباب الثالثة هي األسباب التي 

رشعنت إىل الخروج عام هو مقدس، لكن مثّة أسباب غري مبارشة 

عىل  )الرصاع  منها:  السابق  واملبحث  التمهيد  يف  إليها  أرشنا  قد 

التي قام  الثورات  الدينيّة والسياسيّة،  السلطتني  املنافع املاديّة بني 

امللوك  من  االقطاعيني  بفعل  حياتهم  قسوة  نتيجة  الفالحون؛  بها 

واألمراء والكنيسة، ظهور الطبقة الربجوازيّة، ظهور أفكار اإلنسانويّة 

وما صحبها من تطور علمي( وقد تطرقنا اىل هذه االسباب بوصفها 

متثل إرهاصات كام تطرّقنا يف املبحث السابق، ونحاول هنا التنويّة؛ 

ألّن الفصل بني تلك األسباب وهذه ليس حتمياً بل هو مجرد إجراء 

التي  تلك  من  املبارشة  األسباب  توضيح  أجل  من  به  قمنا  اجرايئ 

ألنّها  املبارشة،  األسباب  اىل  هنا  نتطرق  وسوف  مبارشة  غري  تبدو 

خالل  من  ضمنياً  املبارشة  غري  األسباب  حضور  اىل  تشري  سوف 

الرشح والتحليل. 
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1- االسباب األخالقّية: 

تشِكل األخالق عامالً مهامً يف تحديد مكانة الفرد أو الجامعة 

من خالل التزامهم بالثوابت من عدمه والتي يقرّها الدين املسيحي 

رجل  عىل  تضفي  وكلها  العبادة  إىل  وميٍل  وتبتٍُّل  أخالقيّة  كتقوًى 

الدين سمة القدسيّة ومام يجعله تجيل للنصوص املقّدسة، وسرية 

الدينيّة وتجعل منهم  القديسني واآلباء الذين تحتفل بهم املؤسسة 

ومن  املسيح  مثّلها  التي  والتقوى  األخالق  تحقق  يف  يقينيّة  رموزاً 

بعده الصحابة واآلباء، فهذه السرية تسهم يف منح املؤسسة الكنسيّة 

بعداً  رجالها  سلوك  مينح  وباآليت  النقد  فوق  يجعلها  معنوياً  بعداً 

قدسياً غري قابل للرد من قبل الناس؛ لهذا تحّولت تلك املؤسسة من 

صفتها الدينيّة اىل صفة الوصايَة عىل الناس بوصفها تجيل للمطلق، 

وعرثات  نواقص  تصيُّد  اىل  يدفعهم  خصومها  مع  التنازع  لكّن 

املؤسسة ويظهر ما هو مسكوت عنه بفعل التحريم أو غري مفكر به؛ 

ألنه من غري املمكن توقع ما هو مقّدس أن يكذب، ويزين، وينتفع 

الحال  الدين كام هو  العام ويرشع للرسقة عىل حساب  املال  من 

يف »صكوك الغفران« وهذا أظهر أّن هناك كثرياً من النقود األخالقيّة 

التي منحت الحق للنقاد أن ينتقدوا الكنيسة ويرشعوا للخروج عليها 

بوصفها مؤسسًة ال توافق الرشع اإللهي ومنها النقود اآلتية:

1.1. ظاهرة االنحراف األخالقي والترشيعي:

إذ ظهرت كثري من اإلشارات التاريخيّة التي يذكرها نّقاد الكنيسة 

يبدو  اذ  التقوى  رموز  من  رمزاً  يعد  الشخصيّة ملا  الحياة  فساد  عن 

»للحرب  يليق  كام  تكن  مل  هؤالء  لبعض  األخالقيّة  )السمعة  أّن 
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عدد  وجود  السادس  إلسكندر  البعض  فنسبة  تكون،  »أن  األعظم  

من الخليالت له«]]]، وقد كان ملسرية الرصاع بعٌد طويٌل ومثال ذلك 

إذا أراد الخصوم أن يسِقطوا أحد األطراف املهيمنة، فهم يحاولون 

البحث يف حياته الخاّصة أو معامالته املاليّة أو سلوكه مع اآلخرين 

مثال  به  يجدون  من  أعني  يف  منه  النيل  املمكن  من  باآليت  فهذا 

التقوى، ولعّل االضطرابات الدينيّة أخذت بالظهور يف الوقت الذي 

التي  بالفروقات  مرتبٌط  االمر  أّن  ويبدو  بالظهور  النهضة  أخذ عرص 

التقوى  حياة  من  الدين  رجال  وخروج  اليوميّة  الحياة  يف  حصلت 

العيش  وطريق  املباين  مستوى  عىل  الدنيا  بالحياة  االهتامم  اىل 

املرفّهة التي تجعلها إرادات الكنيسة وعقاراتها ممكنًة؛ وقد نتج عن 

والرهبان، وميلهم اىل  القديسني  يعرف حياة  كان  ما  هذا تضاد مع 

التقشف وبني رجال الدين املتنعمني واألكرثيّة من الناس محرومة 

الذات  ثانيّة تطور وعي  ناحية  الفقرية. ومن  الطبقات  كام هو حال 

جعل العقول أكرث ميالً اىل التشكك، وعدم قبول الروايات الكنسيّة 

أو  الكنيسة  رجال  بني  تقع  التي  الخصومات  عن  فضالً  لألحداث 

الخصومات التي تحدث بني الكنيسة واملخالفني لها واملشككني 

يف حاكميّة رجالها وخصوصاً البابا. 

فعىل املستوى الداخيل كانت هناك رصاعات داخليّة اذ شهدت 

حقبة أواخر العصور الوسطى عدداً من املكائد السياسيّة املحيطة 

مبنصب البابويّة، وبلغت ذروتها يف االنشقاق الغريب، حني إّدعى 

الباب  الخامس،  الكتاب  الخامس،  املجلد  الحضارة،  تاريخ  ديورانت،  وول   -[[[

السادس عرش، الفصل الثاين، 5]70 وما يتلوها. 



اإلصالح الديني42

كلٌّ من ثالثة رجال يف وقت واحد أنه األسقف الحقيقي لروما. يف 

حني تم حل االنقسام من قبل مجلس كونستانس )4]4]م(، وشهد 

القرن الخامس عرش امليالدي نتاج حركة اإلصالح املعروفة باسم 

البابا. وعىل الرغم من  كونسيليارزم، والتي سَعت للحد من سلطة 

كون البابويّة خرجت مبكاسب قويّة يف القضايا الكنسيّة التي نوقشت 

أنها قوبلت  الخامس يف )]]5]م(، إال  الكنيس  يف مجمع التريان 

بسيل من االتهامات بالفساد، وبالذات ضد البابا إسكندر السادس 

أربعة  وإنجاب  الكهنوتيّة واملحسوبيّة  املناصب  اتهم برشاء  الذي 

بغرض  وتزويجهم  البابويّة،  كريس  عىل  وهو  رشعيني  غري  أطفال 

الروحيّة  قيادتها  الكنيسة  فقدان  )متِثل  السلطة.  من  املزيد  كسب 

للجامهري( ]]]. 

من  األخالقي  االنحراف  استثامر  تحاول  الرصاعات  فهذه 

الكنيسة  قيادة  اىل  املتصدين  الدين  رجال  برشعيّة  التشكيك  أجل 

واملتنعمني بخرياتها إذ أخذ املؤرخون عىل سبيل املثال عىل: 

 )يوليوس الثاين شبقه نحو الحروب خصوصاً تلك التي قادها 

ولعه  العارش  ليون  عىل  أيضاً  وأخذ   [[[ البندقيّة(  إمارة  مواجهة  يف 

الالزم  التمويل  لتأمني  الغفران؛  صكوك  ووضعه  بالعامرة  الشديد 

كميّة  تراجع  إثر  ؛  الضخمة]]]  الفنيّة  العمرانيّة  املشاريع  الستكامل 

]]]ـ عبد القادر أحمد اليوسف، العصور الوسطى األوروبيّة 476-500]، مصدر سابق، 

ص ]]].

]]]ـ وول ديورانت، تاريخ الحضارة، املجلد الخامس، الكتاب الخامس، الباب السابع 

عرش، الفصل الثاين، 7085 وما يتلوها. 

]]]ـ وول ديورانت، تاريخ الحضارة، املجلد الخامس، الكتاب الخامس، الباب الثامن 

عرش، الفصل األول، 50]7 وما يتلوها. 
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البعثات االستكشافيّة. ويذكر  الذهب املورد إىل أوروبا عن طريق 

أن األوضاع االقتصاديّة كانت مزريّة للغايّة قبل عرص النهضة البابويّة 

خالل القرن الثالث عرش امليالدي. ]]] 

 قد ال تكون هذه سبباً حتى ينحرف رجال الدين وينسوا دورهم 

األخالقي والديني فهذا دانتي كتب يف القرن الثالث عرش امليالدي 

يف الكوميديا اإللهيّة، ويف رسالته امللكيّة، التي ألًّفها باللغة الالتينيّة، 

اإللهيّة  العناية  ارادته  الذي  السبيل  انحرافه عىل سواء  العامل  ينعى 

الرثوة وإّن اإلمرباطوريّة قد  البابويّة قد أفسدتها  أّن  إذ رأى  للناس، 

تهدمت.. ]]] . أما فيام يتعلق باالنحراف األبرز أخالقياً وترشيعياً بنظر 

املعارضني للكنيسة فهو  »صكوك الغفران«.

الغفران  تعليل ظاهرة صكوك  تم  الغفران:  1.2. ظاهرة صكوك 

آَسم  تحمل  جديدة  كنيسة  بناُء  منهام  أمرينـاألول  متويل  أجل  من 

وعدم  الحاليّة  الكنيسة  ِقَدم  بسبب  وذلك؛  "بطرس"  الّقديس 

الصليبيّة  الحروب  فتمويُل  الثاين:  األمر  وأّما  للرتميم.  صالحيتها 

التي كانت موّجهًة نحو الرشق بهدف القضاء عىل الجيش العثامين 

وإقامة إمارِة صليبيّة مقرُّها بيت املقدس؛ اال أّن األمر قد تجاوز تلك 

األسباب السابقة إىل أمور هي باألساس تتعارض مع الدين وتكشف 

عن عمق االنحراف االخالقي الذي يعاين منه طريف املعادلة رجال 

الدين الذين مينحونها والناس الذين يشرتونها وكأنها تُعِطل الحياة 

الباب  الخامس،  الكتاب  الخامس،  املجلد  الحضارة،  تاريخ  ديورانت،  وول   -[[[

الخامس عرش، 6965 وما يتلوها. 

]]]- ه. ا. ل فيرش، تاريخ اوربا يف العرص الوسيط، ترجمة، محمد زيادة، دار املعارف 

مبرص، القسم الثاين، ص 55]. 
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يُخرِب  نفعي  بعٍد  إىل  املعنوي  الديني  بعدها  من  وتحولها  الدينيّة 

والتي  الصكوك  هذه  مناذج  ومن  سمرسة  ويجعلها  الدينيّة،  الحياة 

اشتهَر بتوزيعها الراهب الدومينيكاين "بوحنا تيتزل" بأمٍر مبارٍش من 

البابا "ليو العارش" ما يأيت:

لقى  ما  بفضل  لك  ويغفر  املسيح  يسوُع  الربُّ  فلريحمك  "أال 

"بطرس  املباَركني  منه ومن رسولَيه  بتفويض  وإنَّا  آالٍم مقّدسٍة.  من 

س ُمنَح يل وَعهَد به إيلَّ يف هذه األجزاء  وبولس "، ومن البابا املقدَّ

أن أُِحلَّك أوالً من كل لَوٍم دينٍي مهام كانت الطريُقة التي تعرَّضَت 

يف  إفراط  وكل  للحدود  تجاوٍز  كل  ومن  خطاياك  كل  من  ثم  لها، 

تحتفظ  إثٍم  أي  من  حتى  بل  الجسامة،  من  بلَغْت  مهام  امللذات 

بتقريره وإدراكه السّدُة البابويّة، وبقدر ما ميتد نطاق سلطان الكنيسة 
املقّدسة أعفيَك من كلَّ عقاٍب تستحقُّه يف املَطَْهِر]]].  

السيد املسيح  إليه  يشري  الذي  املعنوي  اعتقد هذا هو املوت 

فَتَْقُسوا  املوىت  تجالسوا  ال  قوله:  السالم  عليه  عيىس  عن  روي 

قلوبُُكم قيل: وَمْن املوىت ؟! قال: طالبو الدنيا املحبّون لها ونجد 

فرش يطرح اسئلة تعرِب عن الحال البائس بقوله: هل أضحت الكنيسة 

قالت  كام  الدجال،  املسيح  البابا  وأضحى  الكربى،  بابل  البابويّة 

فئة الفراتيسيل، هل تنزه الرسل جميعاً عن املنافع الدنيويّة من مال 

وعقار وبنني؟ كام قرر اإلخوان الفرنسكانيون.. ؟ ]]] 

الديني يف أوروبا، شبكة األلوكة، تاريخ  السباتني، حركة اإلصالح  إبراهيم  ]]]- راجح 

اإلضافة: ]]/]/5]0]م ميالديـآمن الكاثوليك أن اإلنسان البدَّ من أن ينال جزاء ما فعله 

من رشٍّ يف حياته. فإما أن يكون هذا الجزاء يف الدنيا، أو بعد املوت إذ يُطَهَُّر اإلنسان من 

رشه بعد املوت بعقابه فرتًة من الزمان وتُعرف عندهم باملطّهر ثم بعدها يذهب اإلنسان 

للحياة األبديّة. 

]]]- ه. ا. ل فيرش، تاريخ أوربا يف العرص الوسيط، ص ]6]. 
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1-3-احتكار املعنى املقدس من قبل الكنيسة: ومن عالمات هذا 

س باللغة الالتينيّة واحتكارها  االحتكار فرض الكنيسة للكتاب املقدَّ

لفهمه وتفسريه. وهذا االحتكار جعل منها تنوب عن السامء وجعلها 

متتلك الحريّة يف تفسري املعنى الحريف أو الرمزي للنص وميكن 

فهم هذا األمر انها اصبحت بفعل هذا املركز الوسيط متتلك سلطة 

رمزيّة معنويّة ومتتلك الهبات والعطايا والحقوق التي تحّولت إىل 

أرايض شاسعة، لهذا نجد أن أول معاول النقد كانت تقوم عىل نقد 

املركزيّة للكنسيّة أخالقياً وسياسياً وفكرياً وكان من أبرز اآلراء يف 

آراء  وهي  هوس(  )جون  به  وتأثر  وكلف(  جون  )آراء  املجال  هذا 

فالحيّة يف  ثورات  خلّفت  وقد  الكنيسة ورشعيّتها  سلطة  من  تنتقد 

انكلرتا وبوهيميّة ]]] .

وعىل الرغم من املنع والقسوة إال أّن هذا قد أشاع عقالنيّة تؤمن 

العقول  )إن  تقول  التي  الالتينيّة  الرشديّة  قول  يف  نلمسها  بالتعدد 

املختلفة تستطيع التعاطي مع رواياٍت مختلفة عن الحقيقة(، ولعل 

قامئة  )تُعُد  القول:  اىل  8]9]م  عام  اتيني جيلسون يف  دفع  ما  هذا 

تتقدم  كانت  املحضة  العقالنيّة  أن  حقيقة  عىل  كتابياً  برهاناً  اآلراء 

بثبات يف أواخر القرن الثالث عرش(]]] .

]]]- عبد القادر أحمد اليوسف، العصور الوسطى األوروبيّة، ص 6]]

]]]- جينيفر مايكل هيكت، تاريخ الشك، ترجمة، عامد شيحة، املركز القومي للرتجمة، 

ط]، القاهرة، 4]0]، ص 44

Etionne Gilson ‘Reason and Revelation in the middle Aiddle Ages New 

Yorkـseribner [9[8. p64. 
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2- »ظاهرة العنف الرمزي«: 

النقطة الثانية التي كان لها اثرها املدمر وحرّضت النفوس عىل 

رفض الكنيسة فهي والتي ترتبط بنظر النقاد بالنقطة السابقة وتظهر 

فساد الكنيسة وتفيِش الفساد وتكشف االنحراف بنظرهم هي »ظاهرة 

الكنيسة  الدين يف  التي هيمنت عىل سلوك رجال  الرمزي«  العنف 

املسيحيّة، وقد متثلت هذه الظاهرة يف تعامل الكنيسة مع خصومها 

سواء كانوا من األمراء أو العلامء املنشقني عليها أو من املتمردين 

يف الثورات الزراعيّة التي قامت ضد الفقر والجوع والظلم. 

2-1- أما عىل مستوى األمراء: لقد كانت الكنيسة يف رصاع دائم 

مع امللوك واألمراء إّن عرص الدولة األوروبيّة الجامعة غداً يف اإلول 

- كام أشار دانتي  ـ ع ىل حني أرشقت مطالع عرص جديد مزاجه 

إنجلرتا  بها  أجابت  التي  العنيفة  اإلجابات  بدليل  القوميّة،  الدولة 

-[[[5( Bonifacius VIII وفرنسا بعدها عىل البابا بونيفاس الثامن

]0]]م( وتدخله البابويّة يف شؤون كل منهام. ]]] 

فهي قد تعرضت اىل رصاع طويل مع امللك الفرنيس وقد نتج 

عن هذا الرصاع حدوث جملة من االنشقاقات كان أولها ما يعرف 

بـ»األرس البابيل«  سميَت تلك الحقبة بهذا االسم؛ لالعتقاد السائد 

بأن إقامة البابوات يف آفينون كانت إجباريًّة وتحت النفوذ الفرنيس 

نبوخذ نرص وإجبارهم عىل  بني ارسائيل من قبل  لها بسبي  تشبيها 

بهيمنة دول فرنسا  وكانت هذه املرحلة متمِثلًة   [[[ بابل.  السكن يف 

]]]ـ ه. ا. ل فيرش، تاريخ اوربا يف العرص الوسيط، ص 55]. 

]]]ـ عبد القادر أحمد اليوسف، العصور الوسطى األوروبيّة 476-500]م، مصدر سابق، 

ص07]. 
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عىل املؤسسة الكنسيّة وجعلتها خاضعة لها، ومبا أن فرنسا خصوصا 

فليب الرابع وحاشيته يف حرب مع انكلرتا فقد أّدى هذا إىل ظهور 

بعد  اإلنجليز والكنيسة؛ وقد تصاعد هذا الرصاع  رصاع عنيف بني 

مطالبة البابوات يف آفينون السلطات االنكليزيّة بتسديد ما بذمتها من 

املبالغ للبابويّة منذ عهد امللك جون. ]]] 

وقد أّدت هذه الرصاعات إىل إضعاف الكنيسة عىل الرغم من 

زوال األرس البابيل وعودة البابويّة اىل روما؛ إال أنّها قد تعرضت اىل 

انقسام خطري؛ وهو نتيجة الحقبة السابقة التي جعلت أغلب رجال 

الدين من الفرنسيني الذين رفضوا العودة إىل روما التي وجدوها غري 

آمنة وتعيش اضطرابات وكانوا يأملون بالعودة اىل مدينتهم  »آفينون« 

السابقة القريبة من الحدود الفرنسيّة وهي اكرث أماناً ؛ لهذا عىل أثر 

الفرنسيني  من  وغالبيتهم  الكرادلة  قام  78]]م  كريكوري  البابا  وفاة 

عىل انتخاب أحدهم ليعود بهم اىل آفينون. غري أّن السكان الهامئني 

يف روما أجربوا الكرادلة عىل انتخاب اوربان السادس سنة 78]]م، 

لكن الكرادلة انتخبوا لهم بابا هو كلمنت السابع ـ بعد مّدة وجيزة  

ـ  مربرين عملهم بأّن أوربان السادس قد فرضته عليهم الجامهري، 

ولهذا أخذ كلمنت السابع يعد العدة للرجوع اىل آفينون. ]]] 

كان من أسباب هذا الضعف هو الرصاع مع امللوك واألمراء عىل 

التي هي حقوق  العائدة  املقاطعات  تنتج عن  التي  املاليّة  العوائد 

التحكم بها واستثامرها وقد خلق هذا رصاعات  أراد امللوك  كبرية 

]]]- املرجع نفسه، ص ]]]. 

]]]-املرجع نفسه، ص 4]]. 
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كبرية مع األمراء األملان وامللك االنجليزي وأمراء أركون يف أسبانيا 

وخلق ثورات فالحيّة ترفض التعنت والقهر السيايس والديني ويزيد 

من متزق الكنيسة التي اجتمع رجالها من أجل التوحد بني الطرفني 

فانتخبوا بابا جديد يف مؤمتر ديني يف مدينة بيزا سنة 409]م إال إّن 

اصبح  فقد  وبذلك  مركزيهام،  التخيل عن  السالفني رفضا  البابوين 

للعامل املسيحي نتيجة ملساعي مؤمتر بيزا ثالثة بابوات يف وقت 

واحد مام زاد الوضع حراجة]]].

الخطاب األصويل  بني  العالقة  إن  العلامء:  2-2- عىل مستوى 

التي  الكنيسة  سلوك  خالل  من  الوسيط  العرص  يف  ظهر  والعلم 

للدين  وتأويلها  رؤيتها  فرض  عىل  وعملت  الدولة  مع  تعاضده 

وجعلت منه يتعارض مع العلم، وكانت رؤيتها هي الدين نفسه يف 

الدين  رجال  ومفاسد  اىل مصالح  منحازة  برشيّة  رؤيّة  رؤيتها  حني 

السلوكيات  وتلك  الرؤيّة  وهذه  الرومانيّة،  الكنيسة  يف  املسيحيني 

االخالقيّة  السرية  طبيعة  مع  وأيضاً  النصوص  ثوابت  مع  تتعارض 

التي سار عليها اآلباء؛ فهذا التعارض وتلك العالقة مع الدين وكأنه 

ملك عىل رجال الكنيسة كلها خلقت خطاباً متشدداً كان البّد له أن 

للدين مساحتهم،  فَلِعلامء  الفالسفة  قبل  لالختالف من  نقاطاً  يجد 

أن  للعلم  ميكن  ال  اآلخر  هو  مجاله  وللعلم  مجالها،  وللفلسفة 

يصادرهام... ]]] ؛ لكن هذا أيضاً ال يعني قبول األصوليّة املسيحيّة 

املتشددة يف أحكامها وتفسرياتها مثلام وهناك أصوليّة علامنيّة؛ ألّن 

]]]- املرجع نفسه، ص5]]. 

الفلسفة، دار مدبويل،  ]]]- دكتور عبد املنعم الحفني، املعجم الشامل ملصطلحات 

ط]، القاهرة، 000]م، ص778. 
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املشرتك بني األصوليات، كام يرى »جان ديبوا« ومن هذه التعريفات 

ميكن استخالص املكوِّنات األساسيّة لألصوليّة: الجموديّة »رفض 

إىل  والعودة  تطور.  لكل  منو،  لكل  معارض  و»جمود  التكيّف« 

التسامح،  وعدم  و»املحافظة«.  الرتاث«  إىل  و»االنتساب  املايض 

االنغالق، التحّجر املذهبي: »تصلب«، »كفاح«، »عناد«.]]] بالتأكيد 

يقوم  تحاول مصادرة كل جديد وتحول اىل خطاب  هكذا أصوليّة 

املختلفني  مواجهة  يف  العنف  عىل  ويعتمد  واإلقصاء  النفي  عىل 

معها ومع تأويلها األيديولوجي اذ تبقى األيديولوجيا مخالفة للدين 

الوجود  مشكلة  عن  تساؤل  هي  الحقيقيّة  الفلسفة  ألن  والفلسفة؛ 

الجوهريّة وعن وضعيّة اإلنسان الوجوديّة.. فيام االيديولوجيا نسقاً 

إىل  ساعياً  الحقائق،  أشباه  بعض  حول  متمحوراً  نفسه  عىل  مقفالً 

إشهار قيمتها الكونيّة واملطلقة عىل الرغم من كل ما يثبت العكس. 

السلبيّة  من  تفرغ  جدلياً؛ ألنها  فكراً  ليست  فااليديولوجيا  وباآليت، 

وتكتفي من املنطق بتامسك األفكار املسبقة وما يرتتب عنها من 

نتائج. ]]] فالكنيسة تستثمر حاجة اإلنسان إىل أمرين: أولهام حاجته 

استثمرت  وقد  هنا،  وتربيره  االعتقاد  تفسري  والثاين  االعتقاد  إىل 

الكنيسة هذا االمر واحتكرت تأويل النص الذي ابقته باللغة الالتينيّة 

وحاربت أي اختالف مع سياستها بعنف ومن أشكال وآليات املراقبة 

الحركات  منشأ  وتداعياتها،  االصوليّة  الحركات  منشأ  دراسة  حسني،  خليل  د.  أ.   -[[[

األصوليّة وتداعياتها، مركز البحوث والدراسات اإلسرتاتيجيّة RSSC، املؤمتر اإلقليمي 

 [ ـ   آذار    [9 التحّديات والرؤى املستقبليّة، بريوت  الناشئة:  القضايا اإلقليميّة  األّول، 

نيسان ]]0]م. 

]]]- انظرـ داريوش شايغان، ما الثورة الدينيّة الحضاريّة التقليديّة يف مواضعها الحداثة، 

ترجمة، محمد الرحموين، دار الساقي، ط]، بريوت، 004]م، ص 8]]-9]]. 
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واملعاقبة التي اعتمدتها الكنيسة مع الفالسفة والعلامء. وميكن أْن 

أثنائه  ويف  الوسيط  العرص  قبل  عنفها  اىل  املامرسات  هذه  نرصد 

وهو ما تجىّل بأشكال متنوعة من الحرمان والنفي والتعذيب والقتل 

والعهد  القديم  العهد  يف  نصوص  عىل  تستند  وهي  بشعة  بصورة 

الجديد. 

خالصة ختامّية للفصل. 

الربجوازيّة،  الطبقة  )ظهور  الديني:  اإلصالح  إرهاصات  أوالً: 

زيادة   ،)Humanisime( االنسانويّة الحركة  ثورات فالحني، ظهور 

الرثوة والتقدم التقني وظهور مفهوم الدولة القوميّة(. 

ثانياً: أسباب نهضة اإلصالح الديني: )أوالً -األسباب األخالقيّة: 

الغفران،  صكوك  ظاهرة  والترشيعي،  األخالقي  االنحراف  ظاهرة 

العنف  ظاهرة   - ثانيا  الكنيسة،  قبل  من  املقدس  املعنى  احتكار 

الرمزي: أّما عىل مستوى األمراء، عىل مستوى العلامء(. 
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الفصل الثاين

رجال اإلصالح الديني
 

املبحث االول
آباء اإلصالح الديني األورويب

مقدمة 

لكونهم  األورويب؛  الديني  اإلصالح  آباء  مبثابة  هم  هؤالء  يعد 

لهذا  معظمها؛  يكن  مل  إن  اإلصالحيّة  املقوالت  بأغلب  جاءوا 

وما  اإلصالحي؟  الفكر  تطّور  كيف  نبني  أن  الرضوري  من  نجد 

هي اإلرهاصات واألسباب التي حاولنا ان نتطرق اليها يف الفصل 

السابق؟ والتي نحاول تلمس مصداقيتها يف هذا الفصل الذي سوف 

مبحثني  عىل  تقسيمه  خالل  من  اإلصالحي  الفكر  اىل  فيه  نتطرق 

األول نحاول أن نتطرق فيه اىل الجذور التي انطلقت منها املقوالت 

كام  األصالح  الفكر  إىل  الثاين  يف  نتطرق  سوف  فيام  اإلصالحيّة 

عرف، يف هذا املبحث سوف نتناول شخصيتان هي: جون ويكيل، 

وجون هوس . 
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Wyclef Jean الشخصية األوىل: جون وايكلف

يف مجال بحثنا عن آباء اإلصالح الديني االوريب نجد املصلح 

فهو   ،[[[ )0]]]-84]]م(   Wyclef Jean وايكلف  جون  االنجليزي 

الرجل الذي وضع أغلب مقوالت اإلصالح الديني موضع التنظري 

اكتسبها  علميّة  مكانة  عىل  قامئة  املرتبة  هذه  كانت  معاً،  والتطبيق 

بكتاباته  عرف  فهو  ومثابرته  بجهده  مشهور  التستكني  التي  بحركته 

يف  رسائل  كتب  فقد  مؤلّفات،  له  جامعي  وأستاذ  كمرتجم  االدبيّة 

واملنطق،  الالهوت،  وعن  الطبيعة،  وراء  عام  املدرسيّة  الفلسفة 

املواعظ،  يف  مجلدات  وأربعة  الجدل،  فن  يف  مجلدين  وكتب 

ورسائل كثرية متنِوعة قصرية التأثري منها رسالة يف السلطة املدنيّة. 

وقد وصف بأّن »معظم ما كتبه بلغة التينيّة خاليّة من الرشاقة عسرية 

الفهم«؛ ويبدو أن هذه الصفة كانت مقصودة من أجل التوريّة وإخفاء 

ـ  ألنُه  به؛  واملرتبصني  خصومه  أعني  عن  له  الحقيقيّة  املقاصد 

بحسب املؤرخني  ـ  )كان يخفي يف ثنايا هذا الغموض أفكاراً جداً 

خطرية، كانت تفصل بريطانيا عن الكنيسة الرومانيّة قبل أن يفصلها 

إىل  لإلنجيل  مرتجم  )أول  عّدة  تراجم  عن  فضاًل  الثامن(]]]  هرني 

قريّة ويكلف، من  القريبة من  الربيطانيني يف هبسول  ]]]ـ وكان مولد أول املصلحني 

أعامل مقاطعة يوركشري يف حوايل عام 0]]] م، ودرس يف جامعة أكسفور، وصار أستاذاً 

بالبول. ورسم قسيساً، وتلّقى من  لكليّة  60]]م بعد ذلك رئيساً  لالهوت، وقىض عاماً 

الباباوات عدداً من املناصب أو املرتبات من كنائس األبرشيات، ولكنه ظل خالل ذلك 

يدرس يف الجامعة. 

]]]-هرني الثامنـ هرني الثامن Henry VIII 1491ـ 547]م ملك إنكلرتا ولورد إيرلندا، 

الثاين من أرسة  الثامن امللك  509]م حتى وفاته. كان هرني  إيرلندا منذ عام  ثم ملك 

تيودور Tudor خلفاً لوالده هرني السابع. اشتهر هرني الثامن بزيجاته الست، وهو أقوى 

ملوك إنكلرتا؛ إذ عمل عىل حل ملكيات األديرة، ووّحد إنكلرتا وويلز. 
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اإلنجليزيّة، أقرب إىل الفالسفة منه اىل فقهاء اإلنجيل أو الناشطني 

الدينيني، لكن اسمُه ارتبط بثورة الفالحني التي قامت عام ]8]]م، 

مرصحة  غري  تراجم  نرشت  التي   ،[[[ الرسيّة  الكوالرد  وبجامعات 

يف  ويكليف  شّكك  بقلمه.  ويكليف  يكتبها  مل  املقدس  للكتاب 

القس  أّن  السيطرة عىل أمالك املواطنني، ورأى  الكنيسة يف  أحقيّة 

الفاسق يفقد حقه يف مامرسة مهامه ويحتمل أن يُقىص عن عضويّة 

الكنيسة مبفهومها الحقيقي، كمجتمع من املؤمنني الصالحني الذين 

قّدر لهم الرب سلفا الخالص(]]].   ففي هذه املؤلفات نجده يعكس 

أمرين: درايّة يف مجال الالهوت؛ فهو متمكن ال يستطيع أحد من 

املؤسسة الدينيّة ان يقلل من شأنه، واألمر اآلخر كان له كتابات فيام 

يعرف يف فن الجدل واملناظرة؛ فهو خبري يف مقاربة أفكار الخصوم 

نقدياً وتبيان تهافتها املنطقي، ومن ناحيّة ثالثة كان له رسالة واضحة 

سوف تجري كل خطاب إصالحي إنها نقد وتقويم للمؤسسة الكنسيّة 

وترتيب عالقتها باملؤسسة الزمنيّة أي الدولة ممثلة بامللك وهذا ما 

التي  املوضوعة  وهي  املدنيّة  السلطة  يف  رسالته  عنوان  به  يخربنا 

شغلت كثرياً من الفالسفة قبله وبعده يف ترتيب العالقة بني الدين 

والسياسة وحدود كل منهام وهو مرشوعه األسايس الذي قال به من 

قبل الفيلسوف املدريس»أوكام« ـ كام عرضنا له يف الفصل السابق 

ـ وسوف يقول به رجال اإلصالح فيام بعد من تالميذ وليم أوكام. 

]]]- يبدو يل ان هذه الحركة غري مقطوعة الصله بحركات سبقتها كانت متاثرة بالفكر 

املانوي التي حاربتها الكنيسة برضاوة قبل هذا العهد بزمن. 

]]]- سكوت إتيش هندريكس، مارتن لوثر، مقدمة قصرية جدا، ترجمة كوثر محمود، 

مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة، ط]، القاهرة، 4]0]م، ص9]. 
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فكان مرشوعه هذا عىل الرغم من كونه ال يعلم بوجود مؤيدين 

الناس  من  وأكرثيّة  للكنيسة  املعارض  والحزب  امللك  أولهم  له 

سوف يكون له موقف، وهم الفالحون كام عرضنا إىل رصاعهم مع 

ويلكيف  من  قريب  وهو  انكلرتا  يف  وخصوصاً  الكنسيّة  املؤسسة 

وارتبط مبرشوعه املقاوم لالنحراف يف الكنيسة وخطابه اإلصالحي 

لها، لكننا ميكن أن نلمس أول نقطة تتمخض يف كون الرجل هو 

رجل دين وأستاذ جامعي وموظف حكومي تابع للملك وليس إىل 

مرتبط  ولكنه  املؤسسة  عن  مستقل  فهو  وبهذا،  الدينيّة  املؤسسة 

ورجل  زمنيّة  سلطة  بني  عالقة  أّول  وهي  الزمنيّة  وسلطته  بالقرص 

عند  بعد  فيام  نجدها  سوف  ـ  الدينيّة  املؤسسة  عن  منفصل  دين 

رجال اإلصالح الديني - فقد كان إنجليزياً ومستشاراً الهوتياً مللك 

انجلرتا، هذا عن عالقته بامللك وسلطته الزمنيّة العلامنيّة. ]]] 

والنقطة الثانيّة كون قربه من تلك السلطة واستقالله عن الكنيسة 

ومؤسساتها قائم عىل أساس فكري فهو كان يتقاطع متاما مع تلك 

بتدبري  قام  وقد  املطلقة،  البابا  سلطة  هاجم  اذ  الدينيّة؛  املؤسسة 

كونها  عرب  واألرض  السامء  بني  للوساطة  الكنيسة  احتكار  يكرس 

تقوم بالطقوس وتلقني األرسار املقدسة وهي الوحيدة القادرة عىل 

تفسري الكتاب املقّدس املكتوب بلغة ال يفقهها الشعب االنكليزي 

مؤرخي  لدى  أيضاً  يعد  تدبريه  وكان  بالالتينيّة،  يكتب  فالكتاب 

إىل  املقدس  الكتاب  ترجمة  يف  متثّلت  إسهاماته  وأعظم  األفكار 

[[[-Roberts، Donald L.، ”John Wycliffe and the Dawn of the Reformation“، 

Christianity Today، No. 3، 1983.
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اللغة اإلنجليزيّة الدارجة. ثارت الكنيسة عليه؛ بسبب ذلك ومنعت 

نرش الكتاب الحقاً. أما التدبري الثاين فهو يحل الكتاب املقّدس بدل 

الكنيسة، فنحن نستطيع التواصل مع الله من خالل كالم الله وهو 

اىل  خاضع  وغري  لغزاً  وليس  مفهوماً  اصبح  فقد  املقّدس  الكتاب 

تأويالت الكنيسة الذراعيّة بحسب أهوائها، لهذا قال ويكليف بقول 

سوف يصبح حجر الزاوية يف كل اإلصالح الديني بعد الرتجمة هو 

أنّهـ« آمن بأّن سلطة الكتاب املقدس هي فوق كل سلطة أخرى«.  

التي انطلق  النقطة  الدينيّة وهي  الثانيّة يف نقد املؤسسة  النقطة 

منها كل خطاب اإلصالح الديني، إنها نقد السلوك غري »األخالقي«  

لدى املؤسسة الدينيّة ورجالها وتعريته مام يبدو متناقضاً متاماً مع 

ما تسوقه تلك املؤسسة من شعارات وأقوال ال تصمد عند مقارنتها 

بالحجج والوقائع؛ فعىل الرغم مام هو معلن من أدبيات الرهبنة إّن 

رجال الدين قد رضوا بأن يعيشوا حياة العزوبة والتبتل واالنقطاع عن 

زخرف الحياة يف األدبيات الدينيّة. 

اذ يدخل  أكرب  أبعاد  له  بل  البعد االخالقي  واألمر ال يقف عند 

بالسلطة  الزمنيّة االنكليزيّة وعالقتها  السلطة  يف معرتك الرصاع بني 

الدينيّة الخاضعة اىل عدّوة انكلرتا إنها فرنسا، وباآليت فإن املصلح 

ويكلف أدخل اليّة جديدة سوف يتابعه بها كل رجال اإلصالح وهي 

قوامها التحالف مع السلطة الزمنيّة من أجل مواجهة السلطة الدينيّة 

مستثمراً الرصاع بينهام عىل املوارد الكنسيّة . 

ما  وهو  الدين،  رجال  لدى  األخالقي  الفساد  أسباب  يوصل 

من  املجبيّة  الكنيسة  موارد  عىل  يقبضون  إنهم  الناس  عن  فصلهم 
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كبري  امللك  مايحوزه  تفوق  موارد  وهي  انكلرتا،  يف  مقاطعاتهم 

الدولة  سيطرة  حدود  خارج  املوارد  وهذه  انكلرتا،  يف  االقطاعيّة 

القار  مؤسسات  يف  املؤسسة  تلك  رجال  وجود  بفعل  الرضيبيّة 

ترشيع  أي  امام  جيداً  يحمون مصالحهم  والتي جعلتهم  الترشيعيّة 

من املمكن أن يرض بها، نعم إن رجال الدين كانوا يسهمون بأداء 

عرش إيرادهم للدولة، ولكنهم كانوا يرصون عىل أال تفرض عليهم 

رضيبة إال مبوافقة مجامعهم الدينيّة. 

جهة  من  وحاشيته  امللك  بني  دائر  كان  الذي  الرصاع  هذا  يف 

والبابا ومؤسسته الدينيّة من جهة أخرى، كان أمنوذجاً للرصاع الذي 

أّصلنا له يف الفصل السابق وقلنا إنه من األسباب التي دفعت اىل 

اإلصالح الديني. 

يف ظل تلك الظروف التي أطّرت الواقع الذي كان يعيشه ويكلف 

التي  الرؤية  أصولها  كان  مقاربة  حلول يف  تقديم  إىل  محاولته  يف 

انطلق منها ويكلف؛ فهو كان متاثراً بالجربيّة وبالتايل كان قد تقبّل 

اتّخذها من أوغسطني مرجعا  هذه األوضاع من ضمن رؤية جربيّة 

ملن  ورحمته  بركته  مينح  الله  )إن  ويكلف:  يقول  ذلك  ويف  لها، 

يشاء، وقد كتب عىل كل إنسان مصريه املحتوم يف األزل قبل مولده 

كتب عليه الخرسان أو النجاة إىل األبد. وليست األعامل الصالحة 

هي التي تنجي صاحبها، بل إنها تدل عىل إن من يعملها قد تلّقى 

وتلك  النعمة  بهذه  اختارهم وخصهم  ممن  وأنه  ونعمته  الله  رحمة 

الرحمة ونحن نصدر يف أعاملنا حسبام قسمه الله لنا، ومصرينا هو 

خلقنا وليس خلقنا هو مصرينا كام قال هرقليطس. وكان آدم وحواء 
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وحدهام هام الذين استمتعا بحريّة اإلدارة، ثم خرسا وأبناؤهام من 

]]] فعىل الرغم من هذه الجربيّة  بعدهام هذه الحريّة مبعصيتهام(. 

تتيحه من ضوء من خالل  ما  استثامر  يحاول  إنه كان  اال  العميقة؛ 

سعيه اإلصالحي إىل أن يكون له دور إذ يحاول التقرب به من الله، 

الذي  الديني  للفساد  العنيفة  مقاومته  يف  األساس  هو  هذا  ولعّل 

الله،  من  والتقرب  باإلصالح  الرغبة  مع  املعارضة  أشد  يتعارض 

والفوز بعطفه. هذه ناحية ومن ناحية ثانيّة، إنه اليؤمن بوساطة بني 

علينا،  الكامل  السلطان  ذو  سيدنا  )فلله  رؤيته  بحسب  وبينه،  الله 

كل  يقسمها  التي  باليمني  يكون  ما  أشبه  مبارش  والء  له  ووالؤنا 

والء  طريق  عن  مبارش  غري  والء  هو  وليس  امللك،  أمام  إنجليزي 

لسيد تابع كام هي الحال يف فرنسا اإلقطاعيّة. ومن ثم كانت العالقة 

القامئة بني اإلنسان والله عالقة مبارشة ال تحتاج إىل وسيط، ولذلك 

يجب أن يرفض كل ما تدعيه الكنيسة أو يدعيه أي قس من أن تكون 

هي أو يكون هو واسطة ال بد منها. وبهذا املعنى يكون كل مسيحي 

قسيساً وليس يف حاجة إىل أن يرسم كذلك والله مالك األرض وما 

عليها، وليس يف مقدور اآلدمي أن ميتلك شيئاً منه بحق إال بوصفه 

تابعاً له طائعاً ألمره.(، هذه الرؤية تعزز موقفه السابق يف نفي دور 

الكنيسة متاما واتخاذ الكتاب املقدس الطريق املبارش إىل الله. 

هي  أخرى  رؤيّة  تدعمها  اإلصالحيّة  النقديّة  الرؤيّة  هذه  كانت 

رؤيّة الربملان الذي يهيمن عليه مؤيدون امللك، والتي وجدت يف 

العالقة بني الدولة والكنيسة التي كانت وقتها خاضعة اىل دولة فرنسا 

[[[-Roberts، Donald L.، »John Wycliffe and the Dawn of the Reformation«.
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انكلرتا وقد دخلت معها يف حرب استمرت مائة عام، وجد  عدوة 

امللك وأنصاره الفرصة سانحًة من أجل رضب الكنيسة وممتلكاتها 

تلك  يف  االنكليزي  والربملان  انكلرتا  ملوك  أكّد  لقد  انجلرتا،  يف 

الحقبة عىل السيادة الداخليّة وذلك بالحد من االمتيازات البابويّة. 

وهناك جملة عوامل ساعدت عىل ذلك منها:

إّن إقامة البابوات يف أفينيون يف حقبة األرس البابيل )05]]-. ]

77]]م(، وهم تحت تأثريات ملوك فرنسا أعداء السلطات 

البابوات  وادعاء  عام  املائة  حرب  أثناء  خاصة  االنكليزيّة 

بتبعيّة انكلرتا لهم اقطاعيا منذ عهد امللك جون من االمور 

التي كدرت العالقة بني الطرفني. 

من . ] البالد  برثوة  لالحتفاظ  الداخيل  االقتصادي  االتجاه 

املعادن الثمينة، فالسياسة التجاريّة Mercantilism أخذت 

تتوضح شيئاً فشيئاً قبيل نهايّة العصور الوسطى يف األقطار 

املتقدمة اقتصادياً. 

يف . ] الدين  باسم  املجباة  األموال  وقوع  دون  من  الحيلولة 

أيدي بابوات آفينيون حلفاء ملوك فرنسا. 

إّن النمو االقتصادي الذي متيّزت به األقطار األوروبيّة عامة . 4

عن  واإلعراض  األرباح  لطلب  واالتجاه؛  انكلرتا  وبخاصة 

الدينيّة شّجعت عىل املواقف  الكفاف االقتصادي  سياسة 

السلبيّة من البابويّة. 

إن التنظيامت الكنسيّة يف انكلرتا واتصالها املبارش بكنيسة . 5
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روما مدعاة للصدام وبدت مللوك االنكليز وكأنها تدخالت 

خارجيّة. ]]] 

إذ كانت هذه الرؤية متنح الرصاع بني امللك والكنيسة مرشوعيّة 

عندما  وخصوصاً  للكنيسة،  املناهض  وحزبه  امللك  فهمها  كام 

رفض الربملان االنجليزي مرة أخرى أن يؤِدي الخراج الذي تعّهد أن 

يؤديه امللك جون للبابا سنة )66]](]]]. 

يف ظِل هذه الظروف كانت هناك حاجة اىل رجل دين إصالحي 

يضفي املرشوعيّة عىل مطالب امللك وأنصاره، وكان ويكلف ميِثل 

لهذا ُعني  الدينيّة والعلميّة وأفكارِه؛  الرجل املناسب مبكانته  ذلك 

العمل، وعيّنه  عن هذا  دفاعاً  ليعد  ويكلف قساً يف خدمة امللك؛ 

إدوارد الثالث يف عام 74]]م رئيساً لكنيسة أبرشيّة لوثر وورث ويبدو 

له يحتفظ به لنفسِه. ثم ُعني  أنه قصد بذلك أن يكون إيرادها أجراً 

ويكلف يف عام 76]]م عضواً يف اللجنة املكلّفة التي أُرسلت إىل 

أداء  إنجلرتا من رفض  البابا ما ترص عليه  لتبحث مع عامل  بروج؛ 

جون جونت مصادرة الحكومة لبعٍض من  الخراج، وبعد أن اقرتح 

أمالك الكنيسة، دعا ويكلف إىل الدفاع عن هذا االقرتاح يف سلسلٍة 

)يف  الدعوة  ويكلف  ولبّى  لندن.  يف  يلقيها  الدينيّة  الخطب  من 

سبتمرب من عام 76]]م(، ]]] وكان جزاؤه أن وصفه الحزب املنارص 

476-500]، مرجع سابق،  الوسطى االوربيّة  العصور  اليوسف،  القادر أحمد  ]]]- عبد 

ص ]6]، وانظر:

W. Lunt،Histery of England N. Y. 1947 . 251 -2. 

[[[-T. Langmead،English Constitional History،London. 1911،p،cit،240. 

[[[-Urquhart، Francis. ”John Wyclif. “ The Catholic Encyclopedia Vol. 15. 

New York: Robert Appleton Company، 1912. 28 Jul. 2015.
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لندن أن  بيد الحكومة، وقرر كورتناي أسقف  آلة  بأنه  الدين  لرجال 

يشن هجوماً غري مبارش عىل ويكلف، فاتّهمه بأنه رجل مارق خارج 

أمام مجلس من األحبار يف  للمثول  الواعظ  الدين. واستدعي  عن 

نزاع  77]]م. وشجر  القديس بولس يف شعر فرباير من عام  كنيسة 

بني الجنود وبعض النظارة، قامت عىل أثره ضوضاء، فرأى األسقف 

أكسفورد من  تأجيل املحاكمة، وعاد ويكلف إىل  الحكمة  أن من 

دون أن ميسسه سوء. وبعث كورنتاي إىل روما إمتاماً مفّصالً نقل فيه 

اثنتني وخمسني عبارة من كتب ويكلف، فلام كان شهر مايو أصدر 

جريجوري الحادي عرش مراسيم بابويّة يطعن فيها بثامنيّة عرش قوالً 

من أقوال ويكلف، معظمها من رسالتِه »عن الحكم املدين«، وأمر 

ليعرفا  األمر؛  يبحثا  أن  كورنتاي  واألسقف  األساقفة  كبري  سدبري 

هل ال يزال ويكلف معتنقاً لهذه اآلراء، فإذا تبينا أنه ال يزال يعتنقها 

فعليهام أن يلقيا القبض عليه ويحتفظا به يف األغالل حتى تصدر 

إليهام تعليامت أخرى. 

من  كبرية  طائفة  تأييد  كسب  قد  األثناء  هذه  يف  ويكلف  وكان 

مناهضاً  أكتوبر  شهر  يف  اجتمع  الذي  الربملان  وكان  العام  الرأي 

إنجلرتا،  لغزو  تستعد  فرنسا وقتئذ  املناهضة. وكانت  أشد  للكنيسة 

وكانت الخزانة اإلنجليزيّة تكاد تكون خاوية، وبدا أّن من الحمق أن 

اإلنجليزيّة  األبرشيات  األموال من  بأن يجمعوا  البابا  لوكالء  يسمح 

لبابا فرنيس وملجلس من الكرادلة كرثته الغالبة من الفرنسيني. 

منح  الذي  ويكلف  بها  تحّول  التي  الحاسمة  اللحظة  تبدو 

الرشعية الدينية، للسلطة االنكليزيّة ممثلًة بامللك والحزب املؤيد 
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البابا، وقد ظهر األمر بوضوح عندما سأل مستشارو  للمواجهة مع 

امللك ويكلف »هل يحق ململكة إنجلرتا رشعاً، إذا كانت الرضورة 

متنع  أن  الفرنيس،  الغزو  من  يتهددها  ما  لصد  لتعمل  عليها  تحتم 

أموال الدولة من الوصول إىل البالد األجنبيّة، وإن طلبها البابا وهّدد 

من مينعها بالعقاب معتمداً يف ذلك عىل وجوب طاعة أوامره؟« 

وكانت أجابة ويكلف عن هذا االستفتاء مبنشور كان يف الواقع 

هذا  يف  جاء  وقد  البابويّة  عن  اإلنجليزيّة  الكنيسة  لفصل  دعوة 

املنشور:

 »إن البابا ال يستطيع أن يطلب هذا املال إال عىل سبيل الصدقة.. 

وملا كانت أهل البالد أوىل من غريهم بهذه الصدقات، فإن توجيه 

صدقات الدولة إىل البالد الخارجيّة إذا كانت البالد نفسها يف حاجة 

إليها، يخرج بها عن نطاق الصدقات ويجعلها حامقة وبالهة. « 

وقد رّد ويكلف عىل الدعوة القائلةـ« بأّن الكنيسة اإلنجليزيّة جزٌء 

من الكنيسة العامليّة الكاثوليكيّة وإن من واجب الكنيسة اإلنجليزيّة؛ 

أتباع  الرأي ميِثله  وهذا  وتخضع ألوامرها«  تطيعها  أن  السبب  لهذا 

الكنيسة وموظفيها. 

إنجلرتا  باستقالل  أوىص  بأن  الدعوة  هذه  عىل  ويكلف  رّد   

الكنيس وقال: »إن الدولة اإلنجليزيّة، بنص الكتاب املقدس يجب 

أن تكون هيأة واحدة، وأن يكون رجال الدين، واللوردات، والسكان 

العاديون أعضاء يف هذه الهيئة«]]].  

[[[-http://www. religionfacts. com/john-wycliffe Who was John Wyclif?
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فهذا املوقف املتقِدم كان من الجرأة حداً جعل من مستشاري 

امللك يطلبون إىل ويكلف أن ميتنعوا عن اإلدالء بآراء جديدة يف 

هذا املوضوع. 

ملاذا؟ ألّن ويكلف وصل باألمر اىل نهايته القامئة عىل املفاصلة 

التامة مع الكنيسة الرومانيّة وكان موقف متقدم عىل زمانه. 

يف 	  أظهر  ما  وهذا  وأنصاره  امللك  قبل  من  موقفاً  فولّد 

الربملان الذي واصل جلساته يف يوم 8 نوفمرب.

أّما موقف املؤسسة الدينيّة االنكليزيّة التابعة للكنيسة فقد 	 

 - األساقفة  نرش  عندما  ديسمرب  من  عرش  الثامن  يف  أعلن 

وكانوا قد أعدوا العدة للقتال- قرارات التنفيذ التي أصدرها 

البابا، وأمروا مدير جامعة إكسفورد أن ينِفذ أمر البابا القايض 

باعتقال ويكلف. 

التي 	  بالجامعة  متمثل  ثالث  موقف  هناك  كان  باملقابل 

وكانت  الدينيّة،  املؤسسة  طلب  اىل  االنصياع  رفضت 

الجامعة وقتئذ يف ذروة استقاللها العقيل، وكانت يف عام 

ترىض  ال  مدير  أي  خلع  حق  لنفسها  اتخذت  قد  ]]]]م 

عنه من دون أن تأخذ يف ذلك رأي أسقف لنكولن رئيسها 

ما  كل  نبذت  قد  67]]م  عام  وكانت يف  األعىل،  الرسمي 

كليات  نصف  وأيّدت  عليها.  إرشاف  من  لألساقفة  كان 

الجامعة حق ويكلف يف أن يجهر برأيه عىل األقل ورفض 

مدير الجامعة أن يطيع األساقفة، وأنكر كل حق لحرب من 

األحبار عىل الجامعة يف املسائل الخاصة بالعقائد، ولكّنه 
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أوىص ويكلف يف الوقت نفسه بأن يبقى إىل حني يف عزلة 

يستطيع  يوجد بني املصلحني من  قلام  أنه  متواضعاً، غري 

الصمت، حتى ظهر ويكلف يف شهر مارس من عام 78]]م 

أمام مجلس األساقفة ليدافع عن آرائِه. . ]]] . 

»John Hus« الثاين: جون هاس

حياته

جون هاس »John Hus« 69]]- 5]4]م، هو كاهن البوهيمي، 

)جمهوريّة  بُوِهيميا،  غريب  جنوب  هوسينتز،  قرية  يف  هوس  ولد 

تشيسلوفكيا اآلن(، ونسبة اىل قريته عرف باسم »جون الهوسينتزي« 

الذي اخترصه فيام بعد إىل »هس«، قبل خمسة عرشة عاماً من موت 

هوس  كان  ويقّدره.  يحرتمه  كان  الذي  ويكليف«،  »جون  أستاذه 

مفكراً، وفيلسوفاً ومصلحاً تشيكياً، درس يف جامعة تشارلز يف براغ. 

»جون  أفكار   اىل  امتداداً  تعد  التي  اإلصالحيّة  أفكاره  إىل  ونتيجًة 

ويكلف«. 

براغ،  يف  الديني  اإلصالح  اىل  بالدعوة  تتسم  مواعظ  يلقي  بدأ 

نظم  هوس  هاجم  وقد  تابعيه.  من  كثرياً  إليه  يجذب  أن  واستطاع 

األساقفة والكرادلة، والباباوات ودعا إىل القيام بإصالحات يف نظام 

الكنيسة. عىل الرغم من كونه يخالف ويكلف يف رأيه فهو مل يهاجم 

القربان املقدس؛ إال أنه ف ترك تاثرياً كبرياً يف مواعظه تلك إذ )بدأ 

كثري من املتدينني يتساءلون عن مدى أحقيّة السلطة البابويّة. بل إن 

مرجع   ،[500-476 االوربيّة  الوسطى  العصور  اليوسف،  أحمد  القادر  عبد  ]]]-انظرـ 

سابق، ص 70]. 
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البابويّة بأنها مؤسسة  هوس ذهب إىل أبعد من ذلك حيث وصف 

الشيطان(. ]]] ولعل هذا التأثري يف الوسط الشعبي قد خلق له أتباعاً 

أثناء  يف  حدثت  التي  اإلضطرابات  يف  اثرهم  لهم  وكان  كثريين، 

الحروب  باسم  بُوِهيميا  عىل  الكنيسة  شّنتها  التي  والحروب  حياته 

ما  هو  التأثري  هذا  ولعل  األطراف،  كل  عىل  مدمرًة  كانت  الصليبية 

خطابه  ومن  منه  الخطر  تتحسس  واملدنيّة  الدينيّة  السلطات  جعل 

اإلصالحي، لهذا اتُّهم بالهرطقة؛ ألنّه يعد امتداد ملا عرف من أفكار 

دينيّة وإصالحيّة، جعلته تلك االفكار يتعرّض اىل الحرمان الكنيس 

إىل  املحاكمة  بحيلة  استُدرج  ثم  )0]4]م(،  عام  الطرد يف  إىل  ثم 

الهرطقة  بتهمة  تّم حرقه  ثم  إذ سجن  اإلمرباطور  مع  بالتعاون  روما 

يف عام 5]4]م. 

وعىل الرغم من كل ما أصابه؛ فإنّه يبقى أحد الشخصيات صاحبة 

الحضور الرمزي الكبري يف نفوس اتباعه، وهذا الحضور يعود اىل 

الذي  املثّقف  للراهب  أمنوذجاً  يعد  الذي  به جون هوس  ما متتع 

وقف يف وجه البابا ونادى بإصالح الكنيسِة وطقوِسها. عىل الرغم 

الكنيسة  به  تقوم  كانت  الذي  الضاري  والعنف  اإلرهاب  كون  من 

ويحرِض،  يرِصح،  مبن  كيف  بنواياه،  تشك  كانت  من  محاربة  يف 

قلنا  كام  الرجل  كان  وقد  ورجالها.  الكنيسة  نواقص  عىل  ويتهكم 

مثقفاً له حضور ممزوج بثقافة واسعة يف ميادين الالهوت والفلسفة 

واللغات الكالسيكيّة. 

]]]-اإلصالح الربوتستانتي 

 http://www. marefa. org Simon، Edith 1966 . Great Ages of Man: The 

Reformation. Time-Life Books. pp.  pp. [[0 [[[ ISBN 0662278208 .ـ 
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وقد جمع بني الخطابة والتدريس الجامعي، اذ حصل عام 96]]م 

عام  ويف  الجامعة،  يف  يّدرِس  وبدأ  اآلداب،  يف  أستاذ  إجازة  عىل 

409]م أعاد ملك بوهيميا جامعة براغ إىل التشيك، وأصبح هوس 

كاهناً يف الكنيسة. واختري عام ]40]م، عميًدا للدراسات اإلنسانيّة، 

يف كليّة الالهوت مبدينة براغ. وقد تعرّض اىل اعرتاضات من قبل 

األساتذة األملان الذين كان لهم حضور يف هذه الكليّة، ولكن هذا 

فقاموا  الجامعة،  يف  األملان  والطلبة  املدرسني  أغضب  الترصف 

مبغادرتها وأسسوا جامعة ليبزج. وقام األملان بعد ذلك فأشاعوا أّن 

العقيدة األصليّة وذا سمعة سيئة. وقد يكون هذا  هوس منشق عن 

نتيجة ملواقفه التي تعود اىل التنافس أو ألنّه قد اخذ يبرِش مبوقف 

اإلصالح من منرب الجامعة؛ لكن عىل الرغم من هذا فقد رسم يف 

العام نفسه قسيساً، لكنيسة بيت لحم. وكانت تلك رغبة الحكومة 

التي تريد هيمنة الجانب القومي يف مؤسساتها. 

أفكاره اإلصالحّية 

ميكن التعامل مع فكر هوس واحتجاجاته عىل الكنيسة الرسميّة 

من خالل مرحلتني رئيسيتني: ففي املرحلة األوىل، التي أنجز فيها 

حول  املؤلّفات  من  وسلسلًة  التشيكيّة،  اللغة  إىل  لإلنجيل  ترجمًة 

املشكالت الدينيّة مثل »عبادة الصور«، و»حياة املسيح«، وعدٍد من 

الرشوحات حول النصوص املقّدسة، كان قد عربَّ بها عن مجموعة 

من االنتقادات بخصوص هذه النصوص واملامرسات الدينيّة. 

أما املرحلة الثانيّة فقد انطلقت ابتداءاً من سنة 408]م، إذ أقدَم 

عىل التنديد بشكل رصيح بامتيازات اإلكلريوس. وأهم ما مييز هذه 
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كتاباته  يف  عنها  أبان  التي  الجرأُة  الفكري  املستوى  عىل  املرحلة 

وكتاب:  البابا«،  إىل  »نداٌء  كتاب  طليعتها:  ويف  للكنيسة،  املنتِقدة 

»قراءُة كتب الدعاة ال إحراقها«، الذي دافع فيه عن أفكاِر اإلصالحي 

اإلنجليزي جون يكليف. وباآليت نجد أنّه يف هذه األفكار اإلصالحيّة 

يسري عىل نهج أستاذه جون ويكلف ومنها:

متأثراً  ويكلف  بها  قام  التي  الجربيّة  الرؤيَة  عىل  تأكيده  ـ 

بأوغسطني؛ لهذا نجد هوس يعرب عن اعتقاده يف األقدار. 

ـ ويرفض الوساطة الكنسيّة يف الخالص وأقام بدالً عنها سلطة 

»الكتاب املقّدس واملسيح« اذ عّد أّن الكتاب املقّدس هو السلطة 

الدينيّة يف نهاية املطاف. 

ـ ويقول بأّن املسيح، وليس أي مسؤول كنيس آخر، هو الرئيس 

الحقيقي للكنيسة. وبحسب استعارات هس فإّن املسيح هو رأس 

الكنيسة  البابا هو رأس  أّن  والشعب هو جسدها، مبقابل  الكنيسة، 

والكرادلة هم جسدها. 

التي ترجمها من مؤلّفات جون ويكليف كانت  ـ فهذه األفكار 

أيضاً ترديداً للموقف نفسه من الكنيسة والذي فحواه رفض الكنيسة 

وتقديم رؤيَة إصالحيّة جذريّة؛ ألنه كان يرفض جذرياً، نظام السلطة 

الذي منا داخل الكنيسة. 

ـ نادى جون هوس يف كتاباته بتحديد البدع بالنظر إىل ما هو وارٌد 

يف اإلنجيل، وليس بالنظر إىل ما تِسري عليه الكنيسة الرسميّة. ويف 

التي  الغفران«،  لتجارة  »صكوك  الكنيسة  ]]4]م، ملا روَّجت  سنة 
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انتفض  إليها؛ لتمويل حرِبه ضد ملك نابويل،  البابا يف حاجة  كان 

بقوة ضد ما أسامه بتجاوزات الكنيسة، وأعلن عصيانه لبالط روما. 

موقف الكنيسة من جون هوس:

قّدم رئيس األساقفة شكواه قبل أن يرى البابويّة، متّهامً و»يكليف« 

و»هوس« بالتحريض عىل جميع االضطرابات الكنسيّة يف بوهيميا. 

409]م، الذي مكن  0] ديسمرب من عام  ثّم أصدر البابا تحريم يف 

رئيس األساقفة للميض قدما ضد جميع الكتب  »ويكليف«  والعمل 

عىل إبطال مذهبِه، ووقف »هوس«  عن الوعظ الحر يف الكنيسة. 

0]4]م،  عام  يف  الثورة  انتشار  بعد  وخصوصا  الوقت  هذا  يف 

البابا، أمالً يف إصالح موقفه من األوضاع يف بالده  ناشد »هوس« 

اذ  تشدداً  أكرث  الكنيسه  موقف  كان  عبثاً.،  ولكن  الكنيسة  وعموم 

العائدة اىل ويكليف،  القيمة  الكتب واملخطوطات  أحرقت جميع 

ووضع هوس وأتباعه تحت الحظر. 

شمل  وقد  الناس  بني  يوصف  ال  توتر  إىل  اإلجراء  هذا  تسبب 

األماكن  بعض  يف  وقعت  إذ  الفقراء؛  وخصوصاً  الطبقات  أغلب 

مشاهد مضطربة. وقد وقفت الحكومة إىل جانب هوس، وزادت من 

قّوة أتباعه من يوم إىل يوم. وكان هوس قد واصل الوعظ يف كنيسة 

بيت لحم، وأصبح أكرث جرأة يف اتهاماته للكنيسة. وزادت السلطة 

الحظر  تحت  املدينة  كنائس  وضع  تّم  إذ  إجراءاتها  من  الكنسيّة 
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؛ فهذا   [[[ البابوي، وصدر الحكم ضد براغ، ولكن من دون نتيجة. 

الدين  قبل رجال  من  املتشدد  املوقف  بفعل  الكنيس جاء  التشدد 

املؤيدين للكنيسة الرومانيّة وكانوا قد عرّبوا عن موقف متشدد من 

أفكار جون هوس اإلصالحيّة، اذ قام رجال الدين هؤالء بالتصعيد 

مواقف  الشكاوى  تلك  وقد جلبت  البابا،  أمام  رفعوا شكواهم  يوم 

متشددة من قبل البابا الذي أمر كاردينال أنجيلو امليض قدماً ضد 

الكنيسة  بها  تقوم  التي  التحريم  أجواء  كانت  وأتباعه،  هوس  جون 

التحريم  التي كانت تجد يف  الشعوب  تأثري نفيس يف  قد صاحبها 

مجلبة اىل غضب الله والعصيان وأجربت هوس عىل الخروج من 

النفوس؛  براغ، ولكن غيابه مل يكن ليضعف من األثر املتوقع يف 

لهذا استمرّت اإلثارة. 

األطراف  بني  االنسجام  لتحقيق  كبرية  جهوداً  امللك  بذل  وقد 

املتعارضة، إذ كان يحزنه سمعة بالده بسبب البدعة. يف عام ]]4]م 

استدعى رؤساء مملكته للتشاور، وبناءاً عىل اقرتاحهم أمر املجمع 

الذي سيعقد يف بوهمياـ  برود يف ] فرباير ]]4]م. الذي ضّم األساقفة 

فقط يف براغ، أّما جون هوس فقد كان غري مدعو اىل االجتامع. 

أما موقف جون هوس من كل هذه الضغوط التي قام بها رجال 

[[[-John Hus، http://www. greatsite. com/timeline-english-bible-history/

john-hus. html.
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الضغوط  هذه  لكل  مقاوماً  عنيداً  موقفاً  وقف  فقد  براغ،  يف  البابا 

ويطالب بأن تكون بوهيميا لها مالغريها من الدول الحرّة، فيام يتعلّق 

املوافقة  عن  اإلعالن  يتم  أن  ينبغي  ال  وباآليت  الكنسيّة،  بالشؤون 

واإلدانة إال بإذن من سلطة الدولة. وقد تجّسد هذا املوقف عندما، 

أوامره  كانت  إذا  للبابا  لالمتثال  »أنا مستعد  البابا:  مبعويث  أمام  قال 

توافق أوامر املسيح، لكن إذا حصل العكس فلن أمتثل ولو أقيمت 

املحرقة أمامي«. ]]] 

محاكمته وإعدامه: 

أمام مجمع كونستانس، وهو  استُْدِعي هوس  4]4]م  ويف عام 

اجتامع ضم زعامء الكنيسة بكونستانس يف أملانيا. ُعقد مجمع ىف 

مدينة كنستانس عام 4]4] م استمر ملدة ثالث سنني ونصف وكان 

من أغراضه القضاء عىل التعاليم املنسوبة لويكليف وهوس. وُدعي 

هوس للحضور إىل املجّمع، وقد أعطاه  » االمرباطور سيجسمند 

»جواز أمان للسفر. 

بناءاً عىل هذا التعهد من االمرباطور حرض هوس إىل املجمع 

مؤمالً استعامل تلك الفرصة إليضاح تعاليم الكتاب املقّدس أمام 

هذا الجمع الحاشد، ولكن عىل الرغم من الوعد االمرباطوري قُبض 

عىل هوس وطُرح ىف سجن قذر ىف جزيرة ىف وسط البحرية. فقد 

[[[-G. Casalis، Le Protestantisme، Paris، 1976، p. 29. 
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من  وجريوم  هوس  موقف  يصور  متعصب  كاثولييك  كاتب  كتب 

قد عرض  املجمع  وكان  قائالً: »…  بشأنهام  انعقد  الذي  املجمع 

ميضيها  أن  فأىب  ضالله  عن  الرجوع  صورة  هوس«  »عىل  عليه 

وبقي مرصاً عىل غيّه… عىل عناده ورفيقه جريوم حتى ناال العقاب 

نفسه«.]]] 

وقد أصدر املجلس املذكور حكاًم بإعدام هوس، وتّم إحراقه 

يف مدخنة فوق سطح أحد املباين، عىل الرغم من أنّه قد ُوِعَد بأن 

يكون يف مأمن إذا ماحرض اجتامع املجلس للدفاع عن نفسه. ]]] 

]]]-مارتن لوثروحركة اإلصالح الدينى، 

http://kenanaonline. com/users/nagwamoslm/posts/439558

]]]-اإلصالح الربوتستانتي:

 http://www. marefa. org 

Simon، Edith 1966 . Great Ages of Man: The Reformation. Time-Life 

Books. pp.  pp. [[0 [[[ ISBN 0662278208 .ـ 



املبحث الثاين 

رجال اإلصالح الديني

 1546-Luther 1483 ،املبحث االول: مارتن لوثر

كان فيرب يشِكل موقفاً ودوراً حيوياً يف عالقته القويّة بالخطاب 

الكنييس والرشعيّة الدينيّة، فالرجل مشتبك بهذا الخطاب بعمق فهو 

راهب أوغسطيني الهويت ومفكر وكاتب، بدأ اإلصالح الديني يف 

أملانيا، وانفصل عن الكنيسة يف صك الغفران وسلطة البابا والتبتل 

األملانيّة  اىل  التوراة  نقل  والقّداس،  واملظهر  القديسيني  وإكرام 

فكانت الرتجمة حدثاً دينياً ]]]. 

من  عميم  اثر  له  يكون  أن  من  متِكنه  كانت  املواصفات  فهذه 

الدينيّة وهو يعمل عىل نقدها وتأسيس حراك ديني  داخل الرشعيّة 

باتجاه مختلف وهذا الحراك ميكن أن نتلمس خريطته من املؤلفات 

دينيّة  أنه كان يؤسس اىل قراءة  نتلمس  أن  إذ ميكن  له  تنسب  التي 

لها أبعادها املعنويّة والتي تؤسس اىل خطاب الهويت مختلف عن 

وعالقتها  بالدولة  تأكيد عالقته  عرب  البيت  ترتيب  يعيد  وهو  املركز 

بالدين؛ فهو بهذا مينح الدولة رشعيّة من داخل الدين حتى يكون لها 

مسوغ بالتدخل الذي حرّمه عليها البابا منذ قراره الشهري.

 [[8 ء  قم،  ط]،  القرىب،  ذوي  انتشارات  االعالم،  يف  املنجد  معلوف،  لوئيس   -[[[

ص495. 
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تأثّر لوثر بفكرة كون امللكوت األرضيّة رشيرة والسامويّة  لقد 

]]]؛  أوغسطيني  راهب  فهو  أوغسطني  بفعل  هذا  يكون  وقد  خرّية، 

حريّة  عىل  أكّد  إذ  أوغسطني  للقديس  مغاير  فكري  بتوجه  لكن 

عّد  بالسياسة كام  الضمري  يتأثّر  قد  الحريّة  دون  من  الضمري؛ ألنه 

استند  لقد  بشؤونها،  التدخل  يجب  وال  رشيرة،  األرضيّة  اململكة 

 Augesbarg Confession اوجسربج  اإلميان  قانون  عىل  لوثر 

باإلنجيل  اململكتان  ترتبط  لوثر  بحسب  0]5]م  سنة  الصادر 

والرشيعة، فقد عّد اململكة األرضيّة جزءاً من اإللهيّة، لذلك عىل 

املؤمن  ـ  بحسب لوثر  ـ  الطاعة للسلطة مهام كانت برشط عدم 
إرتكاب الخطيئة. ]]] 

العديد  خالل  من  اإلصالحيّة  لوثر  اهتاممات  رصد  وميكن 

يف  املسيحني  النبالء  منها:  نذكر  له،  املنسوبه  املؤلفات  من 

ترجمة  م،  هذا سنة0]5]  وكان  للكنيسة،  البابيل  األرس  أملانيا، يف 

الكتاب املقدس عام ]]5]م، يف عبوديّة اإلرادة. املجامع الدينيّة 

والكنائس. فضالً عن رسالة ضد مجددي التعميد، ورسالة بعنوان: 

بابويّة روما أسسها الشيطان، وكان هذا عام 9]5]م. ]]]، عالوًة عىل 

الدين أملسيحي  الدين املسيحي، رشح أصول  ذلك أصول تعليم 

واليهود وأكاذيبهم . 

]]]-انظرـ اوغسطني، مدينة الله، ترجمة، الخور أسقف يُوَحنا الُحلو، دار الرشق، ط]، 

بريوت، 007]م، ج]، ص 5، يشري أوغسطني بالقولـ "إننا نسمي مدينة الله التي يشهد لها 

الكتاب املقدس، مبا له من سلطة إلهيّة، قلدته إياها العناية اإللهيّة ففاقت كل ما أنجزته 

سائر األمم؛ وسيطرت عىل كل نوع من القوى العقليّة، حتى قال فيها املزمور 86/]-9 

»يحدًث عنِك باملفاخر يا مدينة الله".

]]]-حبيب هرمر، املدخل إىل الالهوت السيايس، ديوان أوقاف املسيحني والديانات 

األخرى، بغداد، 009]م، ص 7]. 

والنرش،  للدراسات  الجامعيّة  املؤسسة  الفلسفة،  موسوعة  بدوي،  الرحمن  عبد   -[[[

الطبعة األوىل 988]م، ص 64]، 65]. 
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يظهر واضحاً أبعاد الحركة التي قام بها والعالقات التي استثمرها 

والجهات السانده له والتي كانت تبحث عن رشعيّة دينيّة قّدمها هو 

لها مبقابل مساندتها وحاميتها لثورته اإلصالحيّة، والتي تأبّدت يف 

إنها  الغريب،  الكنييس  الجسد  داخل  االنشقاق  عّمق  ديني  مذهب 

»الربوتستانيّة Protestantism« أو مذهب املحتجني، وهو املذهب 

والقانون  والواجب،  الحب  وبني  والدولة،  الدين  بني  يفصل  الذي 

عىل  تأسيساً  واإلميان،  والعقل  والالهوت،  والفلسفة  واألنجيل، 

نظريّة إن الحقيقة ذات وجهني؛ وتنكر اللوثريّة املفاهيم اآلتيةـ إن 

املسيح يحل يف بدن من يأكل العشاء الربّاين؛ وتنكر استحالة الخبز 

ة، واستحالة الخمرة إىل دمه، وحلولهام  إىل عظام املسيح املكرسَّ

يف جسم اآلكل؛ وال تستسيغ الرهبنة لرجل الدين، وال تجعل لبابا 

روما سلطة عليه يف البالد التابعة لدولة أخرى؛ وال تقول باالعرتاف، 

وإّن بقدرة رجل الدين أن يحل املعايص من ذنوبه، فال يشء يسرت 

الذنب إال الندم عليه، والتوبة منه، ورجاء رحمة الديان. ]]] 

حتى  الغريب  الفكر  يف  اإلصالحي  الحدث  هذا  بدأ  متى  لكن 

يصبح له كل تلك اآلثار العميقة يف حياة الغرب والتي كانت تشِكل 

حركًة ثقافيًّة وحضاريًّة عميقَة الحضور والتي باتت تحول مجتمعي 

ويحدث  كبري  بشكل  الغرب  يغري  سوف  واقتصادي  وسيايس 

عواصف وحروب ورصاعات عميقه يف التكوين الغريب. 

تزعم تواريخ األفكار أّن حركة اإلصالح ابتداءاً من عام 7]5]م. 

إذ  لروما  زيارته  خالل  من  الديني  بتكوينه  لوثر  حركة  ارتبطت 

]]]- عبد املنعم الحفني، املعجم ملصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبويل، ط ]، بريوت، 

000]م، ص ]]7. 
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الفساد  مظاهر  عىل  وقف  إذ  البابويّة  حياة  عن  يسء  بانطباع  عاد 

وامللّذات،  البذح  لحياة  مامرستهم  خالل  من  الخلقي  واالنحالل 

ورفضه لصكوك الغفران؛ ألن املغفرة مرتبطة باإلميان. 

يف  بعمق  أثّر  الذي  االكتشاف  مبثابة  هي  الرحلة  هذه  تبدو 

وجدان لوثر؛ لكنها بالتاكيد ليست الوحيدة يف تشكيل قناعاته التي 

لها آثار سابقة منها كونه ينتمي اىل تيار ميثل قراءة أصوليّة متشددة 

هو التيار األوغسطيني، ومن ناحيّة ثانيّة كونه ينتمي اىل تيار له قراءة 

تجديديّة هو وليم آوف أوكام. 95]]- 49]]م الذي له حضور عميق 

الحاضنة االجتامعيّة والسياسيّة  لوثر، فضالً عن  أساتذة  التأثري يف 

التي كانت تعيشها أملانيا يف ذلك الوقت. تجد كل هذا كان يعرب 

عنه لوثر من خالل انشداده الالهويت الجديد املتمثل بالبحث عن 

يحيلنا اىل جون ويكليف وجون هوس،  والذي  خالص لإلنسان، 

وغريهم وباآليت كانت القاعدة األساسيّة لحركته هي عقيدة التربير 

باإلميان وتتلخص فيام يأيت:

1-نفي العظمة عن رجل الدين: جاءت هذه الرؤية النقديّة عىل 

أثر زيارته إىل روما إذ وجد حالة البذخ والرفاهيّة التي يعيشها رجال 

القيميّة املسيحيّة  املنظومة  تتعارض مع  الفاتيكان وهي  الدين يف 

القامئة عىل دعامة التقوى. 

 فالكنيسة كانت تعاين من ثالثة أمراض خطرية، هي: )السيمونيّة 

فاملقصود  السيمونيّة  أما  العلامين(.  والتقليد  الدين  رجال  وزواج 

بها رشاء الوظائف الدينيّة باملال، وهو: داء تفّش بشكل خطري بني 

الصالحني اىل  الدين حتى وصل كثري من املجرحني وغري  رجال 
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الكنيسة  أضعف  مام  املال،  طريق  عن  الكربى  الدينيّة  املناصب 

معظم  أّن  فاملعروف  الدين  رجال  زواج  عن  أما  سمعتها.  وشّوه 

القساوسة  معظم  الزواج  عىل  أقبل  حني  يف  عزابا،  ظلوا  األساقفة 

وصغار رجال الدين، وقد كانت الترشيعات تؤيد مبدأ العزوبة. وهي 

الكنيسة  ظلّت  وهكذا  السهل،  باألمر  تنفيذها  يكن  مل  ترشيعات 

األديرة؛  برهبان  أُسوة  العزوبة  بحياة  الدين  إلزام رجال  ترى رضورة 

ألنها رأت أن هذه الحياة من شأنها أن تطِهر النفس، وتزيد يف دعم 

بتوريث  املتزوجون  الدين  رجال  قام  فقد  نفسه.  الكنيس  النظام 

وظائفهم الدينيّة ألبنائهم، األمر الذي جعل منهم طبقة وراثيّة وأنزل 

الكنيس، ويف هذا كان لوثرـ محتشامً، مضيفاً  بالنظام  أبلغ الرضر 

للغرباء، صالحاً للتعليم، غري مدمن الخمر وال رّضاب، وال يطمح 

بالربح القبيح، بل حليامً، غري مخاصم وال محب للامل، يدير بيته 

بتدبري، له أوالد يف الخضوع بكل وقار، غري حديث اإلميان مالزماً 

للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم؛ ليك يكون قادرا عىل أن يعَظ 

بالتعليم الصحيح، ويوِبخ املتناقض«]]] 

ظهرت  التي  الصكوك  تلك  الغفران:  صكوك  ترويج  منع   -[

ألول مرّة يف أثناء الحروب الصليبيّة، وهي عبارة عن صكوك تبيعها 

الخطايا  بهذا غفران من كل  أتباعها، فهي  الخطاة من  الكنيسة اىل 

ما  بحسب  ينقص  أو  يزيد  املال  من  مبلغ  مبقابل  ارتكبها،  التي 

الحروب  متويل  أجل  من  الصكوك  هذه  من  والغاية  الكنيسة  تراه 

الصليبيّة، غري أن نجاح الفكرة شّجع أصحابها عىل االحتفاظ بها، 

]]]- مارتن لوثرـ أصول تعليم الدين املسيحي، رشح أصول الدين املسيحي، ص ]]. 
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فتحّولت إىل مرشوع ربحي، عىل الرغم من خطورة هذه اآلليّة عىل 

مصداقيّة العقيدة. 

]-عارض لوثر كل الصدقات واألموال التي يستغلها رجال الدين 

بطرق غري رشعيّة. 

ألّن  صحيحاً؛  فهامً  وفهمه  املقدس  الكتاب  إىل  4-الرجوع 

الغفران مرتبط بالعمل الصالح.. 

5- اإلميان مسألة فرديّة. ]]] إّن نقد السلوك الكنيس كان البّد من 

سؤال  ؟  القيم  بهذه  يأيت  اين  من  جديدة  قيّم  وضع  إىل  يقوده  أن 

بال  لكن  اإلنجيل؛  من  جوابه  وكان  عنه،  اإلجابة  من  البد  كان 

وساطة الكنيسة وتأويلها الذي مارس النسيان وحذف القيّم األصيلة 

كبديل عن سلطة  إحيائها  واجبه  من  لوثر  والتي وجد  اإلنجيل  يف 

السامء  بني  كوسيط  نفسها  تقدم  التي  الرومانيّة  الكنسيّة  املؤسسة 

واألرض. 

6- وكانت البداية بالرتجمة للنص: أي اإلنجيل من الالتينيّة إىل 

احتكار  يفهمها األملان مام أسهم يف كرس  التي  الدارجة  األملانيّة 

الكنيسة ملعنى اإلنجيل؛ وذلك ألّن الناس أصبحت تفهم االنجيل 

وال تحتاج اىل وساطة. 

الهويّة األملانيّة عرب  إنه بهذه الرتجمة مارس إحياء  األمر اآلخر 

مخاطبة األمراء الذين كانوا ينشدون هذه الرابطة القوميّة كبديل عن 

لهم  وقد حقق  الدينيّة،  املؤسسة  من  تحررهم  التي  الدينيّة  الرابطة 

]]]- انظرـ سعيد عبد الفتاح عاشور، أوربا العصور الوسطى - الجزء األول  ـ  التاريخ 

السيايس، ط/8، مكتبة االنجلو املرصيّة، القاهرة، 1997م. ص: 342
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لوثر هذا األمر عندما ترجم العهد القديم )]]5]م( والعهد الجديد 

)]54]م(. وهو أمر استنكرته الكنيسة؛ ألنه كرس احتكارها للتأويل. 

والجديد  القديم  العهد  الديني  النص  بنقد  قام  الرتجمة  وبعد 

أصبح  اذ  املقدس،  الكتاب  من  املنحولة  األسفار  إخراج  ومارس 

سفراً  واربعني  ستًة  كان  ان  بعد  سفراً  وثالثني  بتسعٍة  القديم  العهد 

وقد عّدها منحولًة وهي أسفار: )طوبيا، ويهوديت، وحكمة سليامن 

خرج  فقد  الجديد  العهد  أما  املكابيني(  باروح،  سرياح،  بن  يشوع 

منه: )رسالة بطرس الثانيّة ورسالة تيامتوس الثانية(. 

أنّه  منها  له معاين كثرية  الكتاب املقدس كان  الرجوع اىل  إّن   

تلك  هو  االنجيل  الضمري.  خالل  من  املقدس  بالكتاب  التعريف 

العقيدة يف الكتاب املقّدس، التي يخربنا الله فيها باألخبار السارّة، 

املتعلِقة بخالصنا يف املسيح يسوع]]]، كام نجده يفرِق بني اإلنجيل 

والناموس يف ثالث نقاط أساسيّة، يحددها بقوله:

"إّن الناموس يعلّمنا، ما ينبغي علينا أن نعمله، أو ما يجب علينا 

أن ال نعمله، أما اإلنجيل فإنه يعلّمنا ما عمله الله من أجلنا، ومازال 

يعمله من أجل خالصنا. 

يبني لنا خطيئتنا، وغضب الله، أما بشارة االنجيل، فإنها تظهر لنا 

املسيح مخلصاً، وتبني لنا نعمة الله. 

غري  الخطأة  سيام  وال  الناس،  لكل  بالناموس  نكرز  أن  يجب 

]]]- مارتن لوثرـ أصول تعليم الدين املسيحي، رشح أصول الدين املسيحي، ترجمة 

الدينيّة يف الرشق االوسط، بريوت، ص47. بواسطةـ  اللوثري للخدمات  ونرش املركز 

االملانيّة  الفلسفة  كتاب  ضمن  من  لوثر،  مارتن  عند  الجديدة  القيم  معريش،  موىس 

تحرير، عامر عبدزيد، دار جيكور، بريوت، 7]0]م. 
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الخطأة  إىل  بها  يُكّرز  أن  فيجب  اإلنجيل،  بشارة  أما  التائبني، 

املضطربني فكرياً؛ بسب خطاياهم]]] . 

عمق  من  له  البد  معريف  تحول  أي  التعليم:  حال  إصالح   -5

الرتجمة  مجال  يف  الكبرية  جهوده  فبعد  التعليميّة  املؤسسة  يف 

والتي استثمرت التحوالت العلميّة التي متثلت يف اخرتاع الطباعة 

يعج  عرص  فكان  البارود؛  اخرتاع  بعد  النبالء  قوة  استثمرت  مثلام 

باملؤسسة  لوثر  ارتباط  فكان  عميم،  بتغري  يبرِش  وهو  بالتحوالت 

السياسيّة ومطالبته باهتاممها باملؤسسات الكهنوتيّة مل يأِت من فراغ 

نسق جامع  ها يف  يضمُّ بخيط  األحداث  ربط كل هذه  من  بل البّد 

الديني  الفضاء  داخل  العلامنيّة  للمؤسسة  جديد  حضور  إنّه  مانع 

القومي األملاين. 

املؤسسة  يف  إحداثة  من  البّد  التحول  هذا  تحقيق  أجل  ومن 

املسيحي«،  التعليم  »الصغري  كتاب  لوثر  مارتن  )كتب  اذ  التعليميّة 

م   [5[9 يف  املسيحي،  اإلميان  يف  التعليم  من  بسيط  دليل  وهو 

7]5]م و8]5]م  الكبرية من حياته. يف  بعد واحدة من خيبة األمل 

لوثر ورفاقه وطلب من قبل األمري لتفقد كنائس ساكسونيا. وكانت 

النتائج مخيبة لآلمال بشدة. ساد الجهل بني رجل الدين والعلامين 

عىل حد سواء، وكانت املدارس يف حالة خراب.. وعندما له اكد 

عىل رضورة توفري املواد التعليميّة(. ]]] كانت تلك أوىل املعاجات 

التي أكّد عليها عىل صعيدين األّول بناء املؤسسة التعليميّة والثاين 

]]]- املصدر نفسهـص47. 
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رفع همم الناس من أجل الحرص عىل التعليم وخصوصاً الديني؛ 

تحمل  أجيال  ظهور  أجل  من  حرثه  الواجب  الحقل  فيه  وجد  ألنه 

اإلصالح وتجعله عقيدة لها. 

ملك  اآلن  اإلنجيل  نص  أصبح  لإلنجيل:  جديد  تأويل   -6

اإلبتعاد  بإمكانه  وأصبح  العامة،  وظيفته  يف  حتى  إنسان،  كل 

ال  أن  علينا  ولكن  الكهنوت.  وتقييدات  الدراسة  تعقيدات  عن 

نستعجل، فلوثر كام إيراسموس، كان عاملاً قروسطياً بالقدر نفسه 

فمثالً  بامتياز،  قروسطياً  الهوتياً  كان  بل  ُمصلحاً،  فيه  كان  الذي 

للنص،  األربعة  األبعاد  عرض  عن  تخرج  مل  عنده  اإلنجيل  قراءة 

والتشبيهيّة   Allegorial الرمزيّة  القراءات  تدريجياً  لوثر  رفض  بل 

لوثرـ  اهتامم   ،[[[ قاُممة«.  سوى  »ليست  أنها  ُمعلنا   ،Analogieal

عىل  منصباً  كان  ـ   االكويني)5]]]-74]]م(  توما  مع  باملقارنة 

ال  الذاتيّة،  القارئ  تجربة  مع  التفاعل  لإلنجيل يف  الحريّة  إطالق 

لتثبيت وترسيخ الهوت الكنيسة كام فعل توما، عىل الرغم من أّن 

عمل لوثر مل يكن متامسكاً، لوثر مل يكن مفكراً أنيقاً فقد انصبت 

واألخالقيّة...  الحرفيّة  اإلنجيل  دالالت  عىل  الرئيسيّة  اهتامماته 

للتقليد  النهايئ  واملرجع  املعيار  هو  اإلنجيل  أن  عىل  لوثر  أرّص 

واملبارش  الظاهر  املعنى  خالل  من  فقط  يُفهم  والذي  الديني، 

التاريخي  التفسري  وقواعد  النحو  مبادئ  عىل  لوثر  تركيز  للنص. 

تقليد  مع  تعامل  أنه  يعني  يكن  مل  الكنيسة،  آباء  بتقاليد  واهتاممه 

]]]- دايفيد جاسرب، مقدمة يف الهريمينوطيقا، ترجمة، وجيه قانصو، الدار العربيّة للعلوم  

ـ نارشون، ط]، بريوت، 007]م. ص 87-86. 
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ُملزما، ولكن عىل أساس أن اآلباء أنفسهم  اآلباء بصفته إرثا رشعياً 

هرمينوطقيون منافسون. ]]] 

أرّص لوثر عىل أن يكون لكل تلميذ نسخة عن اإلنجيل كمرجع 

خاص به وكانت نصيحته لتالميذه« »التجربة«  رضوريّة لفهم الكلمة، 

أو  »ًتعاش  بأن  ولكن  معرفتها،  أو  تكرارها  تتحصل مبجرد  ال  التي 

تُتََحس«. ]]] 

النص  »حرصيّة  مبدأ  تثبيت  تم  فقد  ذلك،  من  الرغم  وعىل 

تعليق،  أي  أو  أخرى  مرجعيّة  أّي  إىل  حاجة  فال  بقّوة.  املقدس« 

فالنص املقّدس يفرس نفسه بنفسه، والنص يفرس النص، وهو مرجع 

ومصدر كل تفسري كتب لوثر:

ما  هو  الكتب،  الحكم عىل جميع  الحقيقي يف  الرحى  »حجر 

إذا كان يُطلب فيه املسيح أم ال، مثلام فعلت النصوص الدينيّة يف 

أن  أعرف  »أم  بولص  القديس  قال  وكام  وتعريفه،  املسيح  إظهار 

أعرف شيئا بينكم إال املسيح وإياه مصلوباً  »)كورنثيوس ]:]](«]]] 

مل يكن اإلنجيل بالنسبة إىل لوثر كلمة الله بهذه البساطة، بل هو 

طريق للوصول إليه، فقد كان متحرراً من جودة السبك. علينا أن نركِز 

عىل مهمة التفسري، التي ستُحول ببطء، ومن خالل املسيح، نظرتنا 

إىل العامل، موفرٌة لنا رؤية موّحدة يف تخطي تناقضات النص]4].  

]]]- دايفيد جاسرب، مقدمة يف الهريمينوطيقا، ص87

]]]- املرجع نفسه، ص88-87. 

]]]- املرجغ السابق، ص 89. 

]4]- املرجع السابق، ص89. 
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تفسري لوثر بسمة هرمنيوطيقا األميان فإّن وضعيّة القارئ النفسيّة 

بالصالة  لقراءتنا  أن منِهد  علينا  أساسيّةـ  أهميّة  ذات  تبقى  والذهنيّة 

ونستمر يف النظر بعيون اإلميان، عندها سيقوى إمياننا بالقراءة. يقول 

»النصوص املقّدسة   :»Table Talk« الطاولة   كتابه »كالم  لوثر يف 

مليئة بهدايا وفضائل إلهيّة، فكتب الوثنيني ال تُعلِم شيئاً عن اإلميان 

املأمول فيه، أو اإلحساس، وال تُقِدم أيَّ فكرة عن هذه األشياء، إنها 

الذي يدرك اإلنسان معانيه من خالل إستعامل  الراهن فقط،  تتأمل 

بالله،  لفطرته، فال تتوقع أن تحصل من أفكارهم عىل األمل والثقة 

اإلميان،  مع  األعامل  وكتاب  املزامري  كتاب  يتعامل  كيف  أنظر  بل 

هو  املقدس  النص  واحدة،  بكلمة  والصالة،  اإلستقامة،  األمل، 

واآلالم  العذابات  كل  وراء  بالراحة  يفيض  الكتب،  وأفضل  أعىل 

أو  نشعر  أو  ونتحسس  نرى  أن  يُعلمنا  واالبتالءات.  واالختبارات 

نلتقط، وأن نستوعب اإلميان واألمل والفضيلة بنحو أبعد وأعمق مام 

تقِدمه التعليالت البرشيّة. يُعلمنا النص املقدس، كيف نقذف هذه 

الفضائل النور يف وجه الظلمة عندما يستضعفنا الرش، ويُعلِمنا أيضا 

أن وراء حياتنا البائسة والفقرية عىل األرض هناك حياٌة أخرى أزليّة. 

علينا أن ال ننتقد، نرشح أو نحكم عىل النص املقدس من خالل 

عقولنا، ولكن لنقاربه بعمل، وبالصالة، ونتأمل فيه ونسعى لتحصيل 

معناه«]]].  

7- أهم األطروحات التي رفعها: كان التحول اإلصالحي الذي 

أحدثه لوثر مرتبطاً مبجموعٍة من األطاريح التي كتبها ورفعها عىل 

]]]- املصدر نفسه، ص]90-9. 
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جدران املكان الذي يحتل قداسًة لدى الجميع هو الكنيسة، فكان 

أن  والغاية،  القناعة  يشاركه  وبالتأكيد  الحوار  يتقبل  من  يدعو  بهذا 

يخوض حواراً تحت قيادته طبعاً، وهو بهذا يرسم خارطة التحوالت 

بل  للبابا  ليست  املرجعيّة  جله  من  تبدأ  والتي  ترتابط  سوف  التي 

بوصفه  البابا  يتجاوز  معنوي  رأسامل  يعّد  فهو  املقّدس،  للكتاب 

الكتاب املقدس، )وال سيّام من رسائل القديس بولس، مركزاً عمله 

عىل لوثر. العثور عىل ما يرام مع التعرف عىل الالهوت املدريس 

وتعاليمه التي تباينت بشكل متزايد من املعتقدات التقليديّة للكنيسة 

الرومانيّة. دراساته قد أّدت به إىل االستنتاج بأّن املسيح هو الوسيط 

الوحيد بني الله واإلنسان، وإنه مغفرٌة للخطيئة والخالص ويجري 

كل من غريس وحدها، ويتم تلقيها من الله باإلميان وحده من جانب 

الذي  املدريس،  الالهوت  ضد  له  هذا  تحول  نظر  وجهة  الرجل. 

شّدد عىل دور الرجل يف نفسه خالص له، وضد مامرسات الكنيسة 

له  الالهويت  النهج  الخريات.  من جانب  تربيراً  أكّدت  التي  الكثرية 

مام  الكنائس،  عن  واملسؤولني  لوثر  بني  الصدام  اىل  أّدت  قريباً 

عّجل أحداث اإلصالح املثرية( ]]]. 

والنشاط  الكنيسة  بني  فاصلًة  قد وضع حدوداً  لوثر  يكون  بهذا 

بوصفه  نفسه  اىل  ينظر  بدأ  لوثر  أن  من  الرغم  الجديد عىل  الديني 

أتباعه ويف  أول  بدأ  عندما،  لكن  للكنيسة،  الجديدة  للهيأة  مؤسساً 

بأنّه ليس معهم  أقّر  بأنفسهم،  ]]5]م اىل استعامل اسمه للتعريف 

األحزاب،  أسامء  جميع  إلغاء  »دعونا  كتبـ  إنّه  وقال  بذلك.  للقيام 
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وندعو أنفسنا مسيحيني... وتعاليم الجميع واحدة من املسيح الذي 

له  ]]]، وهذا االنفصال املذهبي والالهويت كان  الوحيد.  هو سيدنا 

لوثر،  مارتن  علّق  إذ  7]5]م،  األول  ترشين   [[ )يف  متثلت  بداية 

بساكس   »Wittemberg« فيتمربغ  الجامعيّة يف  الكنيسة  باب  عىل 

صكوك  ضد  أطروحة  وتسعني  خمساً  يتضمن  إعالناً   ،”Saxe“

وقد   .[[[  ). رئاسته.  تحت  شفهياً  ملناقشتها  ودعا  البابويّة؛  الغفران 

نَصب بعض هذه املقوالت.

طلب املؤمن املغفرة من خطاياه يكون من الرب وال من البابا، 

)املقالة 6(. 

إن من يبيع صكوك الغفران او يشرتيها؛ طمعاً يف الخالص يُعترب 

ملعونا. )املقالة ]]، ]](. 

عىل املسيحيني أن يعلموا أنهم أحرار يف طلب املغفرة، وليسوا 

ملزمني بذلك أبداً )املقالة 47(. 

إن الكنز الحقيقي للكنيسة هو األنجيل فقط. املقالة ]6 . 

أن ال يكون للكنيسة غنائم كبرية لو أن البابا، بدالً من أن مينح 

غفرانه وشفاعته مرة واحدة للمؤمن، يقدم بتوزيع مائة مرة كل يوم 

عىل كل أهل االميان. )املقالة 88(. 

يجب عىل املسيحيني اتباع قائدهم املسيح. )املقالة 94(. 

http://mb-soft. com/believe/tac/luther. htm :نص مرتجم من املوقع-[[[

]]]-جان جاك شوفاييه، تاريخ الفكر السيايس، من املدينة إىل الدولة القوميّة، ترجمة، 

والتوزيع، ط4، بريوت،  والنرش  للدراسات  الجامعيّة  محمد عرب صاصيال، املؤسسة 

998]م، ص56]. 
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عىل العروج إىل السامء بوساطة املحن ال بالركوب إىل طأمنينة 

وليدة سالم مغلوط. )املقال 95(. 

أّن  نسيان  ميكن  ال  لوثر:  لدى  لإلصالح  السياسّية  املقاربة   -8

يبقى  أنه  إال  واالخالقيّة  الدينيّة  محركاته  كانت  مهام  اإلصالح 

يف  السياسة  حضور  بيّنا  ونحن  السيايس،  الجسم  اىل  انشداد  له 

كنيسة  إىل  الداعيّة  لوثر  دعا  التي  اللحظة  منذ  اإلصالح،  خطاب 

األمراء  اىل  بالطلب  فصاعداً،  اآلن  من  سيقوم،  والذي  الدولة، 

إضفاء طابع »املؤسسة« الرسميّة عىل الدين الذي جرى إصالحه. 

إن أحد املفاهيم األساسيّة يف علم الالهوت اللوثري، وهو مفهوم 

من  ذاته،  وبحد  خاص،  بشكل  يقوي،  كان  الشامل،  اإلكلريوس 

وضعيّة السلطة الزمنيّة. فلوثر يُعلم بأننا كلنا أصبحنا كهاناً بوساطة 

التعميد. لقد أصبح كل مسيحي قادراً عىل أن يحكم بنفسه عىل أمور 

وال  جسمني،  يكن  مل  فاملسيح  الدين.  رجال  مثل  متاما  اإلميان، 

نوعني من األجسام، األول زمني واآلخر كنيس إن الجسم الكنيس 

املنفصل إذاً هو أمر غري معقول. وقد نجم عن هذا أّن األمري أصبح 

متحرراً من كل مراقبة روحيّة منظمة من جهة خارجيّة بالنسبة له. ]]] 

يف »بحث حول السلطة الزمنّية وحدود الطاعة الواجبة« ]]5]م 

بالطريقة  السلطة  إىل  أو  السيف  اىل  النظر  املناسب  من  أّن  نقرأ 

نفسها التي ننظر فيها إىل حالة الزواج أو الزراعة أو أّي مهنٍة أخرى 

أسسها الله أيضاً. فبام أن السيف والسلطة هام يف خدمة الله، فإن 

كل ما هو رضوري للسلطة من أجل استعامل السيف هو أيضاً يف 

]]]-جان جاك شوفالييه، تاريخ الفكر السيايس، ص58]. 
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خدمته. وينجم عن هذا أن الجالدين والعمالء والفقهاء واملحامني، 

يف  خالصهم  يصنعوا  وأن  مسيحيني،  يكونوا  أن  ميكن  وًخدامهم 

أي  هناك  »ليس  بقوله  البابا  املدنيّة ضد  السلطة  يؤيد  فهو  هذا]]].  

من  املدنيّة  السلطة  هذه  ومن  االمري،  هذا  من  أكرث  مؤهل  شخص 

أجل قيادة اإلصالح وحاميته من البابا وأنصاره«]]] ؛ اال أنه اعترب من 

ناحيّة ثانيّة إّن كل مقاومة نشيطة للملك السيد هي بنظر لوثر جرمية 

قدح يف الذات اإللهيّة بحسب قوله »إن رفض القيام بالحرب باسم 

السلطة،  طاعة  لعدم  سيئة  ذريعة  إال  يكون  أن  وال ميكن  الضمري، 

ولرفض السيف أسسه الله«]]] 

بل إنه مييض بعيداً يف توخي الطاعة اىل األمري ويقر الخضوغ 

اليدع  أن  املسيحي  فيقولـ«عىل  األخري  استبداد  من  الرغم  عىل  له 

نفسه يضطرب إذا كانت السلطة سيئة. وعليه أن ال ينَس أّن العقاب 

الله موجود، وهي  والتعاسة هام أقرب لها مام ميكن تصوره؛ ألن 

لن تفعل الرش من دون عقاب، ويف حالة من السالم والفرح، إن الله 

قريب جداً من الطغاة، وهو ميسك بهم  »بني املهاميز وباللجام«]4] 

يبدو أنه أراد إحياء دور السلطة الدنيويّة من أجل مواجهة البابا. 

النتيجة يف عالقته بالكنيسة الرومانّية:

النهايئ  انفصالهم  إىل  وأتباعه  لوثر  مارتن  انتقادات  أّدت  ولقد 

حركة  أّدت  عاماً  أربعني  من  أقل  ويف  الكاثوليكيّة.  الكنيسة  عن 

]]]- جان جاك شوفالييه، تاريخ الفكر السيايس، ص59]. 

]]]- بواسطةـ جان جاك شوفالييه، تاريخ الفكر السيايس، ص58]. 

]]]- املرجع نفسه، ص59]. . 

]4]- املرجع السابق، ص60]. 
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اإلصالح الديني اللوثري إىل قيام الكنائس الربوتستانتيّة يف نصف 

بلدان أوروبا تقريباً. يف الوقت نفسه انبثقت حركة إصالح أخرى من 

الكنيسة الكاثوليكيّة التي عرفت بحركة اإلصالح املضاد. انترشت 

الشامليّة،  أوروبا  أقاليم  يف  النطاق  واسع  انتشاراً  الربوتستانـتـيّة 

فأّدى  الكاثولييك.  املذهب  عىل  الجنوب  أهل  معظم  ظّل  بينام 

اندالع سلسلة  إىل  الكاثوليكيّة  الرومانيّة  الكنيسة  االنقسام يف  هذا 

من الحروب الدينيّة بني الربوتستانـتـيـني والكاثوليك الرومان التي 

انتهت بحرب الثالثني عاماً. ولقد اشرتكت دول أوروبيّة عديدة يف 

تلك الحرب التي امتدت من عام )8]6]م إىل عام 648]م(. انظر: 

حرب الثالثني عاما. وهي حرب دينيّة فهو رفض الحركات الفالحيّة 

معارضة  لوثر  فعارضها  األمراء  عىل  الخروج  تحاول  التي  ]54]م 

من  هبة  ألنها  الدنيويّة  للسلطة  الخضوع  برضورة  إلميانه  شديدة؛ 

إن الكنيسة اللوثريّة يجب أن متتنع  الله؛ ألّن لوثر كان يرى مبدئياً 

عن التدخل يف السياسة فهذا عمل السلطات يف الدول اللوثريّة. ]]] 

املبحث الثاين: جون كالفن Calvin، jean 1509-564]م 

حياته حياة اإلصالحي الفرنيس جون كالفن يف 7] مايو )أيار( 

سنة 509]م يف ليون بفرنسا، وتويف يف 7] مايو )أيار( سنة 564]م 

بجنيف. هي مبثابة ترجامن عن أفكاره من الدين والكنيسة من ناحيّة، 

والدولة املدنيّة، من ناحيّة ثانيّة والتي من املمكن أن تكشف عن 

كثري من املسكوت عنه يف سلوكه ومواقفه التي سميت باإلصالحيّة 

إىل  قدم  فقد  اإلنسان،  ينتاب  الذي  البرشي  الضعف  وتكشف عن 

]]]- أرنولد توينبي، تاريخ البرشيّة، ترجمة، نقوال زيادة، األهليّة للنرش والتوزيع، بريوت، 

004]م، ص576. 
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الحياة؛ ليجد واقعاً أوروبياً تسيطر عليه الكنيسة الرومانيّة. ودفع من 

قبل ابيه اىل دخول عامل الكنيسة بكل سحره وجربوته اذ كان والده 

من موظفي الكنيسة الرومانيّة، هو سبب تقرب كالفن من الكنيسة وهو 

سبب ابتعاده وحقده عىل الكنيسة كذلك، فقد كان قد وجه وقد يكون 

أكره، عىل ذلك بحسب نتائج العالقة التي تجلّت بني كالفن والكنيسة 

بعد ذلك؛ ألنه يف البداية وجهه إىل دراسة الالهوت؛ غري أنه رسعان 

ما عدل عن رأيه ووجهه ثانية لدراسة القانون، فغادر كالفن إىل مدينة 

أورلينز، إذ درس الحقوق، ]]] وبدأ يدرس الفلسفة الرواقيّة،]]]. وأُعجب 

جون بالفيلسوف »سينيكا« الذي كان يَُغلِّب جانب الروح عىل جانب 

الجسد ويهتم جداً بالنواحي اإلنسانيّة. )وقد أّول ملفاته، وهو عبارة 

عن رشح لكتاب سنيكا يف التسامح وقد نرشه سنة ]]5]م، وفيه أثبت 

كالفن أنّه عاّلمة ضليع من مستوى إراسموس وبوده، إنّه عمُل أنيس 

أعرفه االخالقيّة الرواقيّة واستحوذ عىل اهتاممه املفهوم الروماين عن 

السيادة، سيبقى كالفن، حتى نهاية حياته، وفياً ملنهج األنسيني، وإىل 

حد كبري لروحهم وإلعجابهم بالقدماء(]]]. 

األب  بني  العالقة  لتوتر  نتيجًة  الدراسة  بهذه  يستمر  مل  إنه  اال 

كانت  عمره  من  عرشة  السابعة  يف  يومها  كالفن  وكان  والكنيسة 

ببري  القانون عىل  ليدرس  اوريان  ابيه، إىل  امر  بناء عىل  القانون،  ]]]-توجه إىل دراسة 

دي لتوال، وهو واحد من خرية الحقوقيني الفرنسسيني يف ذلك العرص، وبعد ذلك بعدة 

أشهر فعند جورج، وقد اجتذبته اليها شهرة الحقوقي االيطايل السيانو وترشب باملناهج 

الحقوقيّة الجديدة وتحصلت له معرفة متينة بالقانون الروماين. انظرـ جورج طرابييش، 

معجم الفالسفة، دار الطليعة، ط]، بريوت، 006]م، ص

يَُعلِّم  كان  زينون  الفيلسوف  األول  رائدها  بالرواقيّة ألن  الفلسفة  وقد سميت هذه  ]]]ـ 

تالميذه يف رواق مزين بالصور. 

]]]-جورج طرابييش، معجم الفالسفة، ص 507
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منه  طلب  لذلك  تسوء؛  بدأت  قد  والكنيسة  والده  بني  العالقات 

ويدرس  الكهنوت،  إىل  تقوده  التي  الفلسفة  دراسة  يرتك  أن  أبوه 

يدرس  جون  وبدأ   . »اورليان«.  جامعة  إىل  أرسله  لذلك  القانون.. 

القانون؛ ليك يصبح محاميًا، ولكنه مل يكمل دراسته يف املحاماة، 

فقبل الثانية والعرشين من عمره تويف أبوه سنة ]]5]م فرتك دراسة 

القانون وتخّصص يف األدب والعلوم اإلنسانيّة، وحقق رغبته التي 

كان يتمناها. . ]]]، عاد إىل باريس ملتابعة دراسة الالهوت يف جامعة 

باريس. نارَص الحركة اإلصالحيّة، وأخذت تهمة الهرطقة تالحق كل 

من يشتبه يف تأييده ألفكار اإلصالحيني؛ ومنهم مارتن لوثر األملاين. 

كانت هنالك مواقف من الكنيسة ليست نتيجًة لالنحياز العلمي 

من  به  قامت  وما  أبيه  من  الكنيسة  موقف  يشوبها  كان  بل  النقدي 

طرد وحرمان بحقه. قد يكون هذا املوقف فضالً عن جوانب أخرى 

من  الحقبة  يف  الربوتستانتيّة  إىل  وتحوله  الكاثوليكيّة  رفضه  وراء 

نوفمرب ]]5]م إىل مايو 4]5]م، وتصّور أن إميانه بالكاثوليكيّة كان 

مجرد ُخزعبالت. . فيقول يف مذكراته: »بينام كنت شديد التمسك 

بالخزعبالت البابويّة بصورة يصعب معها إخراجي من هذه الحأمة 

العميقة، حوَّل الله فكري إىل تجديد مفاجئ]]]«. 

[[[-Takla. org Divider of Saint TaklaHaymanot’s website

]]]-دخل والد جون يف نزاع ضد سلطات الكنيسة يف نوبون، وانتهى األمر بطرد جريار 

أثر يف نفسيّة جون أن  9]5]م، وبعد وقت قليل مات جريار. . ومام  الكنيسة سنة  من 

السلطات الكنسيّة مل تسمح بدفن أباه يف املكان املخصص لذلك إال بعد املحاوالت 

املميتة التي قام بها القس شارل شقيق جون األكرب. . وزاد الطني بلّة أن الكنيسة طردت 

أيًضا القس شارل ومات يف سنة 7]5]م. 

. Takla. org Divider of Saint TaklaHaymanot’s website
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انضواء كالفن تحت لواء اإلصالح الديني:

معالجاتها  الغموض يف  من  كثرياً  ينتابها  اللحظة  تلك  أّن  يبدو 

أن  متباينة جداً، ال ميكن  تواريخ  الدارسون  له  )اقرتح  اذ  التاريخيّة 

وعن  الكهنوتيّة،  امتيازاته  عن  تنازل  يوم  4]5]م،  ربيع  قبل  يوضح 

خطأ ـ فيام يبدوـ يُسِنب إليه الخطاب املشهور الذي ألقاه يف عيد 

وكان  كوب.  نيقوال  الخوري  صديقه  ]]5]م  سنة  القدسيني  جميع 

اإلصالحيني  أفكار  الحقيقة  يف  يعكس  التحرييض  الخطاب  هذا 

الكاثوليكيني أكرث مام يعكس أفكار الربوتستانتيني. وقد اضطر كالفن 

العاصمة، وطلب  مغادرة  إىل  معروفة،  بكوب  كانت عالقاته  الذي 

املالذ لدى صديقه الكاهن تييه. ]]] وبهذا الحدث بحسب مرويات 

تواريخ األفكار فإّن كالفن أصبح أحد قادة الحركة اإلصالحيّة إىل 

جانب رئيس الجامعة نيكوال كوب، الذي اتُّهم بالهرطقة إثر محارضة 

ألقاها وًعّدت تأييداً ألفكار لوثر؛ وهو ما اضطره إىل الفرار صحبة 

كالفن إىل سويرسا. 

بإزاء  الحكومة  تبديه  كانت  الذي  النسبي  التسامح  أخىل 

ضد  امللصقات  علِقت  عندما  فظ،  الضطهاد  مكانه  »اللوثريني«، 

4]5]م.  األول  ترشين  املليك  القرص  باب  عىل  حتى  القداس 

قريب  من  عالقٌة  لهم،  بأّن  يشتبه  كان  الذين  أولئك  جميع  واضطّر 

بالفرار، ومبا أن كالفن كان من  »ارتداده« يقوم  اللواذ  أو بعيد اىل 

بدعاية نشطة لصالح األفكار الجديدة، مل يجد هو اآلخر مناصاً من 

]]]- جورج طرابييش، معجم الفالسفة، ص 508. 
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مبارحة اململكة. ]]]، وخالل تلك الحقبة،  »نرش كتاباً من أهم كتبه: 

 .[[[»Institutio Religionae«  »أسس الدين املسيحي«

الفرنسيّة  إىل  وتُرجم  بالالتينيّة،  وضعه  حياته،  كتاب  هو  كان   

أول  فكان   ،»Institution de la religion chretienne« العاميّة  

كتاب يف الالهوت بهذه اللغة. ]]] الذي ظهرت طبعته األوىل بالالتينيّة 

سنة 6]5]م، وترجمه إىل الفرنسيّة بعد خمسة أعوام، ليكون الكتاب 

كالفن  الناس وقد كتب  التداول بني  اإلنجيل من حيث  بعد  الثاين 

خارج  أفكاره  لتنترش  عاما؛  وعرشين  خمسًة  بلغ  وقد  الكتاب  هذا 

سويرسا وتجد صدًى واسعاً يف أنحاء متفرقة من العامل؛ عىل الرغم 

الدينيّة كان محصوراً يف  الحياة  تنظيم  أّن إرشافه املبارش عىل  من 

جنيف وحدها من خالل ما يقوم به من مواعظ وما يلقيه من خطب 

املدينة مرّت مبد وجزر حتى  أن رحلته مع هذه  إال  ومحارضات. 

أصبح هو املهيمن عليها، وقد كانت تلك هي البداية إذ مكث يف 

جنيف مّدًة عمل خاللها مستشاراً لدى غيوم فاريل، الزعيم الروحي 

ألنصار حركة اإلصالح الديني، الذي طلب منه أن يساعده يف ترتيب 

كنيسة إصالحيّة يف املدينة. ولكن كالفن كان حازماً أكرث من الالزم، 

فأخضع تنظيم الكنيسة والعبادات والتعليم واالعرتاف لرقابة مجلس 

]]]- املرجع نفسه والصفحة ص509. 

]]]- الذي ضّمنه رأيه يف »الوصايا العرش« وعقيدة الَحواريني والعشاء األخري والطقوس 

الدينيّة مثل التعميد، وهاجم فيه الطقوس الزائفة، كام أضاف فصالً عن الحريّة املسيحيّة 

وسلطة الكنيسة والسلطة املدنيّة؛ فرتجمه كالفن إىل الفرنسيّة، ثّم أجرى عليه تنقيحات 

متواصلة ضّمها حصيلة تأمالته وتجاربه؛ ليخرج بصورته املثىل. وهكذا تضخم كتاب 

عام 6]5]م، حتى صار سفراً يف أربعة مجلدات ومثانني فصالً. 

]]]- أرنولد توينبي، تاريخ البرشيّة، ص 576. 
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الرقابة  إىل  الكنيسة  إخضاع  ذلك  من  مقصده  كان  ورمبا  املدينة، 

وتحويل أوامرها وعملها إىل شأن عام ميكن قبوله أو رفضه؛ ولكن 

املدينة مل تقبل بإصالحاته وثار عليه مجلسها، وطرد منها. 

بل  للربوتستانتيّة،  عاصمة  منها  جعل  جنيف  إىل  عاد  وملا 

»روما  بأنها  إليها  يشار  كان  إذ  أوربا،  يف  بروتستانتي  مركز  أعظم 

انتشار  يشجع  أن  باستمرار،  كالفن،  حاول  وقد  الربوتستانتيّة«. 

مستغالً  فرنسا،  وخصوصاً  أخرى  أقطار  يف  الربوتستانتي  املذهب 

حتى  الفعيل  حاكمها  صار  إذ  أيضاً،  وسيايس  ديني  كزعيم  منصبه 

وفاته يف 564] ]]]. 

الرمزي  العنف  كان من مواقف كالفن اإلصالحيّة كونه عارض 

أو املنشقني عنها،  الكنيسة بحق خصومها  تتخذه  التي  والجسدي 

الواعظ  الدراسة  زميل  صديقة  اىل  خطبًة  أعّد  لهذا  والده  ومنهم 

الكاثولييك الشهري »نقوال كوب« اذ وقف نقوال كوب يعظ يف كنيسة 

ه هجوماً عنيًفا ضد الكنيسة الكاثوليكيّة التي ترفض  املاتورين ووجَّ

الحوار مع الخارجني عنها، وتستعمل أسلوب القمع بالسيف والنار 

إلسكات أصواتهم. . وقد اختار كوب املكان والزمان إللقاء عظته 

الهجوميّة هذه. . فقد ألقى عظته يف جامعة باريس التي تجمع أكرث 

علامء الكاثوليكيّة تعصباً، وتعُد مركزاً لصد هجامت الربوتستانتيّة. . 

أما الزمان فكان األول من نوفمرب ]]5]م إذ يوافق الذكرى السادسة 

باب  عىل  والتسعني  الخمسة  احتجاجاته  لوثر  تعليق  عىل  عرش 

]]]- عيىس جلبي، جون كالفن، الالهويت املصلح ومؤسس الكالفينيّة، مجلة ذوات، 

 .http://thewhatnews. net/post-page ،0] فرباير 5]0]م
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إىل  فهرب  بالخطر  نقوال  أحّس  العظة  وعقب   . فيتمربج.  كنيسة 

مدينة بازل األملانيّة املدينة الحرة التي ال تخضع لسلطان الكنيسة 

الكاثوليكيّة]]]. 

 وقد كان كالفن له موقف من »الدفاع عن املنشقني« ضّمنه يف 

الخطبة  ـ  السابقة الذكر ـ هرب كالفن من فرنسا إىل أملانيا، ويف 

بازل سمع ما تثريه الكنيسة الفرنسيّة ضد املنشقني عن الكاثوليكيّة. 

. فكتب كتاب  » املبادئ« يدافع عن الخارجني عن الكنيسة، وأيضاً 

الرغم من  الكتاب نفسه. عىل  الحقائق املسيحيّة يف  يرشح بعض 

اذ  االنشقاق  من  موقفه  بسبب  أنّه خاض رصاعاً؛  نجد  أننا  إال  هذا 

مل ميكث كالفن مع صديقه وليم ألكرث من أربعة أشهر يف جنيف، 

وخالل هذه الحقبة دار رصاع بني وليم وكالفن من ناحيّة وجامعة 

املنشقني عن الكاثوليكيّة من ناحيّة أخرى. . وبانتهاء هذه الحقبة 

القصرية كان قد تم طرد جون ووليم من جنيف. . 

مستعارة  أسامء  استعمل  هروبه  ويف   . هارباً.  كالفن  ظل جون 

اسربيل«،  دي  »تشارلس  اسم  فاستعمل  شخصيته،  ليخفي 

تخفيه  محاوالت  من  الرغم  وعىل   . لوكانيوس«.  »ماركيانوس 

وهروبه إال أنه سقط يف أيدي الرشطة التي كانت تطارده عدة مرات، 

وقىض بعض األوقات يف السجن. . 

الدينيّة  للدراسة  التفرغ  ينوي  أقام جون يف اسرتاسبورج، وكان 

إال أن لوثر ألّح عليه كثرياً للمشاركة يف الخدمة، وعندما رفض جون 

فرانكلني  ومؤسسة  الشعب  دار  غربال-  شفيق  محمد  إرشاف  العربيّة،  املوسوعة   -[[[

للطباعة والنرش، ج ]ص0]]. 
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هدده لوثر بسقوط غضب الله عليه إن مل يشرتك يف خدمة الرب، 

محلها  وأحّل  اإللهي  القداس  صلوات  فألغى  الخدمة  جون  فقبل 

وحفالت  واالجتامعات  للرتانيم  نظاماً  ووضع  أخرى،  صلوات 

الزواج واالفتقاد. . وبعد أن كان النظام املتّبع يف قبول أو رفض أي 

عضو للكنيسة أو من الكنيسة هو من اختصاص مجلس املدينة.. 

بالكنيسة  اسرتاسبورج  كنيسة  عىل  وأطلق  الحق  هذا  جون  انتزع 

الحرّة. . أي الحرّة من السلطة املدنيّة. . ظّل جون يخدم يف هذه 

املدينة ملدة ثالث سنوات عاد بعدها إىل جنيف. . 

سنة  سبتمرب   [[ يف  واألخرية  الثالثة  للمرة  جنيف  جون  دخل 

564]م أي مكث  7] مايو  ]54]م، وظّل فيها حتى نهاية حياته يف 

بها حوايل ربع قرن وقد تحّول اصالحه اىل استبداد. 

نقد فكر كالفن:

فلسفة كالفن تنكر مذهب املؤلهة وتدعو إىل قيوميّة الله عىل 

بشخصانيّة  يقول  كالفن  الوجود؛ ألن  مذهب وحدة  وتنكر  العامل، 

إننا  وتقول  البرش،  حريّة  الكالفينيّة  وتنكر  العامل؛  عن  وعلوه  الله 

تأكيد وجوده  ليست مبجرد  الله  أنفسنا، ومعرفة  نعرف  الله  مبعرفة 

شعور  لديه  واإلنسان  وطاعته؛  وعبادته  الله  تقوى  هي  بل  تعاىل، 

أن  وبوسعه  بالفطرة،  الله  وجود  يحدس  أنه  يعني  باآللوهيّة،  باطن 

مييز الخري من الرش، إال أن معصية آدم أفسدت فطرته. 

وتقول الكالفينيّة بالقضاء والقدر، ولكّنها تنكر أن يكون الرش من 

فعل الله، وإمنا هو بسبب خطيئة آدم، وهذه الخطيئة فساد ورايث يف 
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طبيعة البرش، وهي فساد شامل لكل البرش، واإلنسان فقد بالخطيئة 

حريته وصار عبداً لشهواته، وال يتحرر من الخطيئة إال باالميان بالله، 

والتوكل عليه، والتسليم لقضائه وقدره وأحكامه؛ والله قد خلق اإلنسان 

عىل صورته ليجعله قادراً عىل أن يكون عىل عالقة مع شخص الله، 

أي أّن اإلنسان باإلميان يصبح يف أُنس وُمشاركة مع الله. 

يف  وعاش  والسلطات،  الكنيسة  من  مطارداً  كالفن  عاَش  وقد 

ويف  وجنيف(،  وزيورخ،  وبازل،  )سرتاسبورج،  بني  يتنقل  املنفى 

طاغيّة  إىل  فتحّول  فيها،  األمور  له  صارت  األخرية  املدينة  هذه 

وارتكب  إصالحي،  بأنه  معروفاً  كان  أن  وبعد  الدين،  باسم  مستبد 

أبشَع جرمية يف هذا املجال، بأن أمر بإحراق من اختلف معه يف 

هذا  مع  فتعامله   [[[ سريفيت.  ميشيل  الطبيب  أمثال  من  االعتقاد 

املنشق يكشف البشاعة والعنف الرمزي الذي يحمله كالفن والذي 

الرومانيّة  الكنيسة  تعامل  لدى  انتقده  الذي  اليختلف مع األسلوب 

مع خصومها من املنشقني، وباآليت )كان مذهب كالفن ومن نهج 

عليه، وهو صورة متزِمتة من بروتستانيّة مارتن لوثر(. ]]]  فعىل الرغم 

من تلك اإلصالحات التي نتلمسها يف رؤيته النقديّة إال أّن التشدد 

الذي تجاوز به لوثر بكثري، ففي الوقت الذي رسمت أبعاد اإلصالح 

يف مبادئ أربعة، هي:

املسيح وحده: يرى كالفن أّن املسيح هو الوسيط الوحيد . 1

الخطيئُة،  اإلنسان  كان األصل يف  فإذا  الله واإلنسان؛  بني 

]]]- عبد املنعم الحفني، املعجم ملصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبويل، ط ]، بريوت، 

000]، ص 677. 

]]]- أرنولد توينبي، تاريخ البرشيّة، ص 576. 
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فإن إميانه باملسيح »رباً وإنساناً« هو الكفيل بتخليصه منها 

وتحصيل الخالص يتم عن طريق النعمة اإللهيّة. 

ناقصاً . 2 خطاءاً  كائناً  اإلنسان  دام  ما  وحدها:  اإللهّية  النعمة 

ضعيفاً، فإنه ال يستطيع تحصيل خالصه إال بالحصول عىل 

النعمة اإللهيّة التي يرى كالفن أنها »هبة« إلهيّة يعطيها ملن 

يختار من عباده. 

 اإلميان وحده: يرفض كالفن نظريّة »التربير باألعامل« التي . ]

من  قرون  مدى  عىل  الكنيسة  وظفتها  بعدما  سائدة  كانت 

الزمن، ليؤسس لنظريّة يلتقي فيها مع مارتن لوثر؛ أي التربير 

باإلميان وحده، أي بتلك الثقة التي يضعها املؤمن يف ربه. 

 الكتاب املقدس وحده: كام أسلفنا، يرى كالفن أن الكتاب . 4

املقدس هو املرجع الحرصي الوحيد الذي يتأسس عليه 

اإلميان املسيحي وتستمد منه األشياء قيمتها مبا يف ذلك 

الكنيسة املطالبة بتجديد اإلميان وتحيني أفكارها ونظرتها 

إىل العامل باستمرار. ]]] 

)اإلنعكاس  أرضيّة:  عىل  تقوم  لإلنجيل  كالفن  قراءة  كانت 

بقوله:  ذلك  أكّد  وقد  والحس املشرتك(،  الذايت،  الفهم  العقالين، 

»بدون معرفة أنفسنا، فإن معرفة الله لن يكون لها مكان« وعىل الرغم 

من أّن فردانيّة القارئ عند كالفن هي أقل مام كانت عند لوثر، إال أن 

القارئ عند كالفن، ومن خالل تفسريه لإلنجيل، يجلب إىل النص 

لوثر  كان  حني  يف  املجتمع،  سياق  داخل  ولكن  الخالق،  خياله 

يبدأ بتفسريات كريستولوجيّة لإلنجيل، كان كالفن، بذهنه القانوين، 

]]]- املرجع السابق. 
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الباطنيّة«.  القدس  الروح  »شهادة  توفره   الذي  التفسري  عىل  يعتمد 

وحني كان لوثر يعطي الحق للجميع يف فهم اإلنجيل، كان كالفن 
يرص عىل أّن اإلميان وفهم كلامت اإلنجيل ال مينح ألٍي كان. ]]] 

واختلف االثنان )لوثر وكالفن( يف النهاية أيضاً يف كيفيّة إيجاد 

كيفيّة  )املعمدانيّة،  مثل:  األفكار  وهذه  للناس  وتفسريها  األفكار 

العصيان، العنف، الحرب، الدفاع عن تفسري العهد القديم، والجديد، 

معنى الحياة عىل األرض، معنى الطاعة، التقوى والتمييز بني الناموس 

والنعمة.. الخ( أّدى كل هذا إىل نتائج ونزاعات وحروب. ]]]، إال أنه 

تعامل مع الناس بعنف يتعارض مع حريّة الضمري الفردي والتأويل 

الفردي للنص من دون أي وصاية للكنيسة، إال أنّه مارس عنفاً ضاري 

عىل سلوك الناس عىل املستوى الفردي وصلت به الحدود والعقوبات 

عىل من يجدهم أنّهم شقوا عصا الطاعة من الذي أعدمهم أو نفاهم 

أو هربوا أو قرروا هجران ديارهم بفعل الحيف والشدة يف الحدود 

والتهديد باإلعدام ويقول ايريل كرينز: »إالّ أن مثل هذه العقوبات ثبت 

أنها قاسيّة جداً حيث بلغ الذين تم إعدامهم مثانيّة وخمسني شخصاً، 

وتم نفي ستة وسبعني آخرين مع حلول عام 546]م«]]]. 

ولعل أبرز جرمية كانت بحق املنشق  »رسفتيوس« الذي انتقد 

الحق  يستخلص  أنه  رسفتيوس  وادَّعى  »املبادئ«  كالفن  كتاب 

املسيحي من الزيف الذي أحاطه به كلفن. كان هذا النقد اوغر قلب 

كالفن عليه عىل الرغم من أّن  »رسفتيوس« قد مارس حقه يف القراءة 

]]]- دايفد جاسرب، مقدمة يف الهريمينوطيقا، ص]9. 

]]]- حبيب هرمر، املدخل إىل الالهوت السيايس، مرجع سابق، ص7]-8]. 

القاهرة،  نوبار،  دار  ترجمة، عاطف سامي،  العصور.  املسيحيّة عرب  ايرل.  كرينز.   -[[[

]99]م، ص 59]. 
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بحسب حريته الفرديّة التي دافع عنها قادة اإلصالح وكتب عنها كلفن 

يف دفاعة عن املنشقيّة، لكن عندما مارسها »رسفتيوس « أنكر يف 

كتابه الثالوث وكذلك أزليّة االبن، وظن أنه يحسن صنعاً بذلك؛ ألنّه 

اليهود واألتراك عن  امتناع  أن هذين األمرين هام سبب  يعتقد  كان 

اعتناق املسيحيّة. 

يتبجح  كان  الذي  كالفن  لدى  مقبوالً  يكون  مل  األمر  أّن  إال 

يحتمي  ان  أجل  من  املنشق  عندما جاء  النتيجة  فكانت  باإلصالح 

السابق  اللقاء  منذ  انه كان يضمر يف نفسه موقفاً  يبدو  بديار كالفن 

الذي جمعهم معا عندما كانوا مجرد طالب يف باريس وقد الحظ 

أن كلفن هو الشخصيّة الحاكمة يف حركة اإلصالح اليوم أّن االخري 

سخر منه عندما كتب كتاب، وأسامه بقصد السخريّة بكالفن وبآرائه 

»رد اليشء إىل أصله« وقصد أن يكون صفعة مبارشة لكتاب كلفن 

من  املسيحي  الحق  يستخلص  أنه  رسفتيوس  وادَّعى  »املبادئ« 

الزيف الذي أحاطه به كلفن. 

]55]م؛ وهروباً  وقد جاء متخفي اىل موطن كالفن جنيف يف 

القبض  وألقوا  الحال  يف  فعرفوه  الكاثوليكيّة،  التفتيش  محاكم  من 

كلفن..  سكرتري  ضده  قّدمها  اتهامات  عىل  اعتامداً  وسجنوه  عليه 

ولكنها كانت مكتوبة بخط كلفن]]] . 

]]]- ويبدو أّن املحاكمة انتهت بالحكم بإعدام رسفتيوس حرقًا، وعندما زاره كلفن يف 

السجن لعله يرتاجع عن رأيه رفض ولكنه طلب من كلفن أن يكون اإلعدام بالسيف بدالً 

من الحرق. . ولكن دعاة اإلصالح ذوي القلوب الصخريّة رفضوا طلبه هذا. . ويف يوم 

الجمعة 7] أكتوبر ]55]م اقتادوه يف منطقة شامبي وهو يرصخ الرحمة

انظرـ صلح يف املنفى جوف كلفن ـ موجز عن حياته ومبادئه، د. هاري إيربتس، ترجمة 

وليم وهبة بباوي، ص56، 57



 املبحث الثالث

Protestant الكنائس اإلصالحّية الربوتستانت

الربوتستانت،  اىل  تنتمي  التي  بالطوائف  التعريف  سبيل  يف 

 Protest كلمة  من   Protestant هو:  اإلنجليزي  أصلها  والكلمة 

يُطلق  أي يعرتض، فيصبح املعنى هو املعرتضون أو املحتجون! 

عليهم أيضاً بالطائفة اإلنجيليّة، أوبـ )اإلنجيليني(. 

وقد عرضنا اىل أبرز مقوالتهم من خالل زعامء اإلصالح نحاول 

طوائف  من  منها  ظهر  وما  الطائفة  هذه  تجليات  تحديد  فقط  هنا 

فرعيّة. هي عبارة عن تأويالت وإفهام جاء بها بعض رجال الدين، 

مواضيع  يف  اصالحياً...،  بعداً  هذا  احتجاجهم  عىل  أطلقوا  وقد 

أخرى قامت عىل تأويالت مختلفة يف مواضيع بعضها يف العقيدة 

واإلميان، وبعضها ىف الطقوس، والبعض الثالث يف النظام الكنيس، 

ويف أمور العبادة. وبعضها خالفات بالنسبة إىل الكتاب املقدس، 

عىل  كبرياً،  اهتامماً  بالكتاب  الربوتستانت  اهتامم  من  الرغم  عىل 

الرغم من كالمهم عن )الحق الكتايب(، إال أّن املسيحيني اآلخرين 

يأخذون عليهم أمرين مهمني:

)طوبيا،  مثل:  الكتاب  أسفار  ببعض  إميانهم  عدم  األول:   

باروخ، سفر الحكمة، املكابني األول  يهوديت، يشوع بن سرياخ، 

واملكابني الثاين، وبعض أجزاء أخرى من الكتاب.( . . واعتبارها 
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ترجمة  ىف  تضم  مثلام  الكتاب،  إىل  ضِمها  وعدم  أبوكريفا،  إنها 

الكاثوليك للكتاب... 

العهد  مع  يتعاملون  املتبقني ال  بنظر املسيحيني  إنهم  والثاين: 

املسيح  السيد  كان  لو  كام  تعاليمه،  لكِل  الالئق  باالحرتام  القديم 

العهد  يف  جوهريّة  أشياء  اعتبار  أو  األنبياء،  أو  الناموس  نقض  قد 

فإذا  الجديد!  العهد  القديم، وكأنها كانت مجرد رموز، وانتهت ىف 

اعتبار  عىل  ذلك  يقبلون  ال  القديم،  العهد  من  بآيات  عقيدة  أثبتنا 

أنه من العهد القديم! وعىل هذا فإن الخط الذى يفصل بني الرمز 

نختلف  أو  أمامهم  واضح  غري  القديم،  العهد  ىف  الثابتة  والحقيقة 

نحن معهم فيه. 

أساس  القائم عىل  األلفي«؛  بـ»الحكم  يؤمنون  كانوا  وإن  وهم 

أنّهم يؤمنون بأّن السيد املسيح، سيأيت ىف آخر الزمان، ويحكم ألف 

السالم،  فيها  مقيّداً. ويسود  الشيطان  فيها  سنة عىل األرض، يكون 

بني  اختالفات  توجد  ولكن  األسد...؛  مع  الحمل  فيها  ويرعى 

الربوتستانت ىف تفاصيل الحكم األلفي]]] .

وميكن إجامل املشرتكات التي تجمع الكنائس اإلصالحّية:

بضعة . ] بني  تنسيق  هيأة  من  أكرث  يوجد  إذ  مستقلة:  كنائس 

كنائس. وحدات مستقلة يرشف عليها قساوسة حول العامل؛ 

يف بعض األماكن قد تُنِسق الكنائس الربوتستانتيّة فيام بينها 

من ضمن هيآت محددة. 

]]]- الفرق بني الطائفة الربوستانتيّة وباقى الطوائف املسيحيّة؟، موقع:

. http://www. coptstoday. com/Archive/Detail. php?Id=1611. 
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تؤمن بالثالوث األقدس. عقب حركة مارتن لوثر، 7]5]م. . ]

ال تؤمن بشفاعة مريم العذراء أو القديسني، وتشِكك بعض . ]

هذه الطوائف يف عقيدة البتوليّة الدامئة. 

ليست كنيسة طقسيّة ما عدا األنكليكانيّة، إذ تكتفي بعضها . 4

طقس  ألي  وجود  ال  أنه  غري  واإلفخارستيا؛  العامد  برسي 

يف أغلبها. 

لجميع . 5 كهنوت  املبدأ  كان  املؤمنني:  لجميع  كهنوت 

الكتاب  يعلمنا  إذ  اإلصالح،  يف  كبرٌي  فضٌل  له  املؤمنني 

كل  وإن  املقّدس"،  "الكهنوت  هم  املؤمنني  أن  املقدس 

الكهنة  رئيس  خالل  من  الله  أمام  الكهنة  هم  املؤمنني 

ووسيط  واحد  إله  "هناك  وقال  املسيح،  يسوع  العظيم 

واحد بني الله والناس، هو اإلنسان يسوع املسيح"، وعلينا 

خالل  من  الله  إىل  املبارش  الوصول  كمؤمنني،  جميعاً 

ينظر  كان  إذ  دنيوي،  لوسيط  رضورة  هناك  وليس  املسيح 

إىل مفهوم الرومانيّة الكاثوليكيّة واألرثوذكسيّة الرشقيّة من 

الكتاب املقّدس، وينظر  أمر آخر يف  الكهنوت وجود أي 

القديم؛  العهد  إىل  تطبيق  وسوء  انحراف  إنّها  عىل  إليها 

أتّم الوفاء بالعهد بشكل واضح  ولكّن الكهنوت هو الذي 

يف صورة املسيح. 

البابا،  سلطة  اإلصالحيون  رفض  املبادئ،  لهذه  ونتيجة 

مريم  ووساطة  واالنغامس،  الخريات،  يف  والفضل 

وضعها  التي  األرسار  من  اثنني  كل  ولكن  والقديسني، 
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من  واملذهب  الرباين"،  والعشاء  املغطس  "هي  املسيح 

واعرتافات  امليت،  عىل  والصالة  واملطِهر،  االستحالة، 

أدواتها  وجميع  الخدمات،  يف  الالتينيّة  واستعامل  كاهن، 

تعبري عن هذه األفكار. 

وميكن استعراض هذه الكنائس:

 :Hussites )باإلنجليزيّة(  الهوسيون  او  املورافّية  الكنيسة   -[

69]]-5]4]م  التشييك جون هوس  اللوثري  الدين  أتباع رجل  هم 

والرشور  الفساد  من  الكاثوليكيّة  الكنيسة  إصالح  حاول  الذي 

بالرجوع إىل الكتاب املقدس وأخالق ووصايا السيد املسيح. بيد 

أنه أضطِهد وحورب من قبل رجال الكنيسة، وانتهت حياته بالحكم 

عليه باإلعدام حرقاً يف مجمع كونستانس الكنيس يف عام 5]4]م ال 

الكنيسة املورافيّة، والكنيسة  من خالل  قامئاً  الهوسيني  تقليد  يزال 

الهوسيّة التشيكوسلوفاكيّة. ]]] 

لها  شعاراً  التينيّة  بكلامت  محاطاً  الله  حمل  تتخذ  الكنيسة 

حملنا  أي   Vicit agnus noster، eum sequamur(هو والشعار 

اإلنغامس  ورفض  ذلك  هوس  جون  تبّنى  وقد  فلنتبعُه(.  يقودنا، 

بروتستانتيّة.  كنيسة  املورافيّة  الكنيسة  أصبحت  وبهذا  الرشيعة  يف 

حروب  عدة  الهوسيون  خاض  بالهرطقة  الهوسيني  إلتِهام  ونتيجة؛ 

الهوسيني  بحروب  وُسميت  املقّدسة  الرومانيّة  اإلمرباطوريّة  ضد 

وانتهت بهزمية الهوسيني وقتل عدد كبري منهم، ظهور هذا املذهب 

[[[-Nmec، Ludvík ”The Czechoslovak heresy and schism: the emergence 

of a national Czechoslovak church،“ American Philosophical Society، 

Philadelphia، 1975، ISBN 0- 87169 -651- 7 .
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اليوم  األفكار،  لهذه  كالفني  وثم جون  لوثر  مارتن  اعتناق  إىل  أّدى 

أتباع هذه الكنيسة ال يتجاوزون 750،000 ألف نسمة يف العامل]]]. 

]- الكنيسة اللوثريّة: متمثلًة باإلصالح اللوثري ـ األملاين الذي 

كان مرتبطاً بالراهب األوغسطيني مارتن لوثر )]48]-546]م(، وقد 

نتج عنه الكنائس اللوثريّة]]]. 

بأفكارومعتقدات  املؤمنني  عىل  التسميّة  هذه  إطالق  بدأ  وقد 

مارتن لوثر يف القرن السادس عرشامليالدي، وذلك عىل الرغم من 

املهد  وتنربج  جامعة  وأصبحت  التسميّة،  لهذه  نفسه  لوثر  مقاومة 

األسايس لها. 

للكنيسة  اإلداري  األمر  وترك  اإلميان،  بقضايا  لوثر  مارتن  اهتمَّ 

لغريه يقوم به، لكنه عنيَّ بعض املراقبني ليتعاونوا مع حكام الدولة 

يف األقضيّة، وبذلك كان أول ظهور لنظام السينودس. 

منذ  السياسيّة  بالحالة  وثيقاً  ارتباطاً  أملانيا  اللوثريّة يف  ارتبطت 

أن دعا لوثر إىل إرشاف الدولة عىل الكنيسة، ولذلك فإن الحكومة 

األملانيّة تدخَّلت ألكرث من مرة لحلِّ الخالفات بني أعضاء الكنيسة، 

أو لالتفاق مع الكنائس املصلحة. 

كان لظهور الكنائس املعمدانيّة يف القرن السابع عرش امليالدي 

أثره يف إثارة الخالفات بني الربوتستانت مرة أخرى. 

[[[-Welcome to the Moravian Church. The Moravian Church British 

Province. 12 June 1015.

]]]-كتاب العقائد للكنائس اإلنجيليّة املصلحة، ترجمةـ جورج صربا، الكتاب منشور 

http://www. lutherinarabic. org/nu2menwana3taref. htm :عىل الرابط
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بني  االتحاد  تمَّ  بروسيا  ملك  الثالث  وليم  فريدريك  زمن  يف 

الكنيسة  تشكَّلت  اإلتِحاد  هذا  ومن  واملصلحة،  اللوثريّة  الكنائس 

القدمية، غري أّن جامعة كبرية من اللوثريّة مل تنضْم إىل هذه الكنيسة، 

وُعرفوا باللوثريني القدماء. 

وأيسلندا  الدمنارك  يف  الدولة  كنيسة  هي  اللوثريّة:  والكنيسة 

والرنويج والسويد وفنلندا.

 يصدر االتحاد اللوثري العاملي مجلّة اللوثريّة العامليّة باألملانيّة 

واإلنجليزيّة. 

الذي  الفرنيس  ـ  السويرسي  اإلصالح  املصلحة:  الكنائس   -3

 Reformed/ Reformee املصلحة  اإلنجيليّة  الكنائس  عنه  نتجت 

 Ulrich Zwingli زوينغيل  أولريخ  السويرسي  باملصلح  واملتأثر 

كلفن  جان  الفرنيس  باملصلح  أكرب  حٍد  إىل  ولكن  484]-]]5]م 

506]-564]م وبالفكر الكالفيني عامة]]].

اعرتاف اإلميان يف جنيفا 1536م ملحة تاريخّية: بعد أن انضمت 

مدينة جنيفا إىل املدن السويرسيّة التي اعتنقت اإلصالح اإلنجييل 

509]-564]م إليها للمساعدة يف إعادة  ُدعي املصلح جون كلفن 

كالفن  إسهام  فكان  الجديدة.  اإلصالح  أسس  عىل  املدينة  تنظيم 

تثبيت اإلصالح يف جنيفا. وقد صدرت عنه ثالث وثائق  مهامً يف 

واعرتاف  مسيحي  تعليم  وكتاب  كنيس  لنظام  )مبادئ  إصالحيّة: 

املؤلِف  هو  كالفن  إن  قيل  وقد  املدينة(.  أبناء  لجميع  ملزم  إميان 

الحقبة  يف  املؤرخني  بعض  ولكن  هذا؛  اإلميان  العرتاف  الوحيد 

]]]-كتاب العقائد للكنائس اإلنجيليّة املصلحة، املرجع السابق. 
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489]-565]م  فاريل  وليام  زميله  كان  املؤلِف  إن  يقولون  الحديثة 

قياديا  مركزا  وسلّمه  جنيفا  يف  كالفن  بقاء  عىل  أرّص  قد  كان  الذي 

فيها. ولكن الرأي السائد اليوم هو أّن كالفن كان املؤلِف الرئييس أو 

عىل األقل كانت له اليد الطوىل يف تأليف هذا االعرتاف اإلمياين. 

وقد كتب أوال بالفرنسيّة ثم ترجمه كالفن إىل الالتينيّة سنة 8]5]م.  

 Nederlandse )بالهولنديّة  الهولنديّة  املصلحة   الكنيسة 

كالفينيّة  مسيحيّة  طائفة  كانت   :)NHK( أو   Hervormde Kerk

تأسست  وقد  الربوتستانتي.  اإلصالح  خالل  وتطّورت  هولندا.  يف 

العام  هذا  ويف  004]م،  عام  حتى  واستمرت  570]م،  العقد  يف 

اندمجت هذه الكنيسة مع كنائس الربوتستانتيّة يف هولندا والكنيسة 

الكنيسة الربوتستانتيّة  اللوثريّة يف مملكة هولندا لتشكيل  اإلنجيليّة 

يف هولندا..]]]. 

عام(،  )بوجٍه  الربوتستانتيّة  الكنائس  جميع  بها  يُقَصد  كان  وإن 

الربوتستانتيّة  الكنائس  عىل  تقترص  التاريخيّة  الناحيّة  من  أنه  إال 

الكنيس  النظام  يرتكز أصلها عىل عقائد كلفن، وعىل أساس  التي 

املشيخي الذي تركِّز فيه السلطات عىل سلسلة مجالس من الشيوخ 

يف  البسيط  الشكل  إىل  وتنزع  األكلريوس،  ورجال  العلامنيني 

العبادة. وقد قويت هذه الكنائس يف إنجلرتا يف القرن السادس عرش 

يت كنائس  امليالدي، وخصوصاً يف أسكتلندا وشامل أيرلندا، وسمِّ

. https://ar. wikipedia. org/wiki  :وانظر -[[[

GoDutch. com، »Three-way PKN Union Drastically Changes Dutch 

Denominational Landscape: Two Groups of Merger Opponents Stay Out« 

،May 24، 2004. Accessed July 13، 2010. 
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سويرسا وهولندا وعدد من كنائس أملانيا باملصلحة، كام توجد يف 

الواليات املتحدة األمريكيّة كنائس تحمل لقب املصلحة. 

فكرة  أّن  سبق  مام  يتضح  و»االعرتاف«:  اإلنجييل  اإلصالح 

االعرتاف باإلميان بشكل إعالن خطي مل تكن وليدة حركة اإلصالح 

اإلنجييل  اإلصالح  زمن  يف  مهمة  إحياء  إعادة  شهدت  كونها  مع 

لقد  أوالً،  سببني:  إىل  ذلك  ومرجع  جديداً.  منحًى  معه  واتّخذت 

إميانيّة؛  اعرتافات  إىل  بالحاجة  الناِشئة  اإلنجيليّة  الكنائس  شعرت 

وملقاييس  وعقائدي  الهويت  لتوجيه  احتجاجها  بسبب  وذلك 

الصحيح   الحقيقي  اإلنجييل  املوقف  ترشح  واضحة  تعليميّة 

وتدافع عنه. فهي إذاً قبل كل يشء محاولة لرشح كلمة الله والعقائد 

التاريخيّة املسكونيّة يف أزمن جديدة وأوضاع متغرّية ويف مجابهة 

أخطاء وانحرافات جديدة. وثانياً، لقد احتاجت الكنائس اإلنجيليّة 

الفتيّة بأن تدافع عن نفسها أمام السلطات الزمنيّة ضد تهمة الهرطقة 

فأرادت من خالل هذه االعرتافات أن تبني اتفاقها مع تعاليم الكتاب 

املقدس والكنيسة األوىل. فبهذا املعنى هي أيضاً شهادة دفاع عن 

استقامة رأيها وكذلك شهادة يف وجه االضطهاد. وهذا ما يفرِس طول 

بعضها وإطالة الرشح فيها وهو ما يجعلها غري مناسبة لالستعامل يف 

العبادة بل هي أنسب للكرازة والتعليم. وهنا ينبغي اإلشارة إىل أّن 

أهل اإلصالح مل يصيغوا اعرتافاتهم كبدائل لالعرتافات القدمية أو 

لقوانني اإلميان القدمية. بل عّدوا وآمنوا إنهم يحاولون قول الحقيقة 

ذاتها التي عرّبت عنها القوانني القدمية بشكل جديد ولغة جديدة: 

يسوع هو الرب. إذاً يعد اإلنجيليون املصلحون أّن اعرتافاتهم تفسري 
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الهويت لالعرتافات الكتابيّة واملجمعيّة املسكونيّة. وهي اعرتافات 

كنيسة جامعيّة ال فرديّة خاّصة وهي تعرِب عن مفهوم الكنيسة الواحدة 

املقدسة الجامعة الرسوليّة للبشارة. فهي إذاً ليست بديلة عن قوانني 

إىل  يعودوا  أن  لإلنجيليني  ميكن  ال  ولكن  القدمية  الكنيسة  إميان 

خاضعان  وكالهام  التاريخيّة،  اعرتافاتهم  عرب  إال  القدمية  القوانني 

ملقياس واحد وحيد هو كلمة الله الحيّة املشهود لها يف األسفار 

املقّدسة]]] .

قاسيّة  مريرة  فرنسا من اضطهادات  اإلنجيليّة يف  الحركة  عانت 

يف القرن السادس عرش امليالدي. وقد ظهر أول اعرتاف إميان أبان 

االضطهادات التي حصلت يف باريس يف شهر أيلول من سنة 557]م 

حني القي القبض عىل خمسة وثالثني عضواً من الكنيسة اإلنجيليّة 

يف املدينة وأعدم سبعة منهم عىل الفور. فكتب اإلنجيليون رسائل 

ملك  لدى  التدخل  عىل  فيها  يحثونهم  سويرسا  يف  إخوانهم  إىل 

فرنسا لوقف االضطهاد. وأرسلوا أيضاً إىل جون كلفن يف جنيفا بياناً 

موجزاً يتضمن إميانهم يف مثانيّة عرش فصالً، وقد ضّم مقِدمًة إىل 

ملك فرنسا، وكان قد طلب مراراً من كلفن سابقاً أن يصوغ اعرتاف 

إنسان  يتفرد  ان  يحبِّذ  يكن  مل  أنّه  إال  فرنسا  يف  اإلنجيليني  إميان 

أّن ما صدر عنه كان  بهذا اإلميان. واملرّجح  واحد بكتابة إعرتاف 

 .P. Viret وبيار فرييهTh Beza عمالً مشرتكاً ضّمه هو وتيودور بيزا

وقد صاغ هؤالء خمسًة وثالثني بنداً أو فصالً وضموا إليها ما كان 

هدأت  وحني  557]م.  سنة  الفرنسيون  اإلنجيليون  إليهم  أرسله  قد 

]]]- كتاب العقائد للكنائس اإلنجيليّة املصلحة، املرجع السابق. 
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اإلنجيليّة  الفرنسيّة  الكنيسة  دعت  558]-559]م  يف  االضطهادات 

إىل مجمع عام لكل كنائسها؛ لغرض وضع دستور للكنيسة اإلنجيليّة 

اجتمع  فقد  وهكذا  لإلميان.  واحد  اعرتاف  أساس  عىل  فرنسا  يف 

رسياً يف آيار سنة 559]م يف بيت خاص يف باريس عرشون مندوباً 

تبّنى  أيام من املداوالت  أربعة  اثنتني وسبعني كنيسًة وبعد  ميِثلون 

املجتمعون النص الذي وصل بهم من جنيفا مع بعض التعديالت 

القليلة؛ فأصبح عدد الفصول أربعني فصالً بدالً من خمسٍة وثالثني. 

وقُدم هذا االعرتاف إىل ملك فرنسا فرنسوا الثاين يف سنة 560]م، 

مرفقاً مبقدمة بليغة من كنيسة مضطهدة تسترصخ عدله. وقد تبّنت 

املجمع  يف  ]57]م  سنة  اإلنجيليّة  فرنسا  كنائس  كل  النص  هذا 

أيضا  يدعى  لذلك  La Rochelle؛  روشيل  ال  يف  املنعِقد  الوطني 

»اعرتاف ال روشيل«. ومن ثّم تّم االعرتاف به يف أملانيا يف مجمعي 

هذا  أثّر  وقد  ]57]م.  وأمدن Emdenسنة  568]م  Weselسنة  فيزل 

وإنكلرتا.  واسكتلندا  هولندا  يف  املصلحة  الكنائس  يف  االعرتاف 

فرنسا.  يف  املصلحة  الكنائس  قبل  من  6]9]م  سنة  تأكيده  وأعيد 

وكتب النص األصيل باللغة الفرنسيّة]]].  

4-الكنائس األسقفّية: 

االنكليكانيّة  الكنيسة  عنه  نتجت  الذي  اإلنكليزي  اإلصالح 

الثامن  Anglican والذي يعود يف منشأه إىل خالف امللك هرني 

هذا  تأثّر  وقد  روميّة.  عن  وانفصاله  روميّة  بابا  مع  ]49]-547]م 

املشيخيّةـ  االنجيليّة  موقع  559]م  فرنسا  يف  املصلحة  للكنيسة  اإلميان  إقرار   -[[[

http://www. epc-egypt. org/index. php?option
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اإلصالح بالفكر اإلنجييل اللوثري واملصلح مع إبقائه عىل كثري من 

تراث الكنيسة الرومانيّة وتقليدها]]].  

الكنيسة  عن  الحديث  عند  األسقفيّة  الكنيسة  مصطلح  يطلق 

وتتبع  األسقفيّة،  الكنائس  من  عدد  أمريكا  يف  ويتبعها  اإلنجليزيّة، 

لسائر  خالفاً  إلهي،  نظام  أنه  عىل  األسقفي  النظام  الكنائس  هذه 

الفرق الربوتستانتيّة، وذلك يف تعيني أو اختيار أو عزل القساوسة، 

تركات  وإدارة  الدينيّة،  واألبنية  األرايض  تدشني  أو  والشاممسة، 

إنجلرتا  أساقفة  ويلّقب  للميت.  املوىت لحني وجود ويص رشعي 

إنجلرتا  ملوك  ويرأس  اململكة،  أرشاف  من  يُعدون  إذ  لورد  بلقب 

انتخابهم  يتمُّ  الذين  األساقفة  يعيِّنون  وبذلك  اإلنجليزيّة،  الكنيسة 

من القسوس بعد ذلك، ورئيس أساقفة كانرتبري هو رأس الكنيسة، 

ويليه يف املرتبة رئيس أساقفة يورك، أما أساقفة الواليات املتحدة 

األمريكيّة فينتخبهم نُوَّاب من قسوس األسقفيّة وأهاليها قبل عرضهم 

السينودس  من  مؤلف  نّواب  مجمع  عىل  أو  األساقفة  مجمع  عىل 

واألهايل]]] . 

اإلنجليكانيّة«  بـ«الكنيسة  أيضاً  األسقفيّة  الكنيسة  عىل  ويطلق 

ومثانية  مائة  اجتمع  عندما  ]85]م  عام  إىل  التسميّة  هذه  وترجع 

الذهبي ملؤسسة  باليوبيل  لالحتفال  األسقفيّة؛  الكنيسة  أساقفة  من 

االسم  يجمع  إذ  اإلنجليكانيّة  باسم  كنيستهم  فدعوا  اإلنجيل  نرش 

انجلرتا  الكنيسة اإلنجليكانيّة يف  بني اإلنجيل واإلنجليزيّة وتتكون 

]]]- كتاب العقائد للكنائس اإلنجيليّة املصلحة، املرجع السابق. 

 http://www. dorar. net/enc/adyan/664 :أهم الكنائس الربوتستانتيّة -[[[
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اإليبارشيات  من  عدد  عن  فضالً  مستقلة  كنيسة  عرشة  مثاين  من 

أمريكا  )يف  اإلنجليكانيّة  الكنيسة  انترشت  وقد  البحار،  وراء  فيام 

ووسط  وجنوب  ورشق  وغرب  وسيالن  وبورما  وباكستان  والهند 

أفريقيا واسرتاليا ونيوزيلندا والصني واليابان وهونج كونج والفلبني 

رشفياً  تخضع  املستقلّة  الكنائس  هذه  وجميع  الخ(.  ومدغشقر... 

يف  أعضاٌء  الكنائس  هذه  جميع  أّن  كام  كانرتبري  أسقفيّة  لرئاسة 

املجمع اإلنجليكاين.. ]]].  

تعلامً  األكرث  الدينيّة  الطوائف  من  األسقفيّة  الكنيسة  أتباع  يُعد 

بروتستانتيّة  كنيسة  أول  الكنيسة  وتَُعد  املتحدة،  الواليات  وثراًء يف 

بـ: )مباركة  الكنيسة  امرأًة يف منصب مطران كنيسة. اشتهرت  تعني 

الحقوق  وتأييد  اإلعدام  وعقوبة  العبوديّة  ومعارضة  املثليني  زواج 

املدنيّة وتعد أول كنيسة أمريكيّة تبارك زواج قساوسة(؛ وسبب هذا 

حدوث جدل يف الكنائس األنجليكانيّة يف العامل. ]]] 

تعود جذور الكنيسة إىل حقبة الثورة األمريكيّة فقد أنشئت بعد 

استقالل الواليات املتحدة من بريطانيا عام ]78]م. عىل الرغم من 

باإلميان  تتمسك  أنها ظلّت  إال  إنجلرتا  كنيسة  انفصلت عن  كونها 

وعّدت  أمريكا.  يف  األنجليكيني  عىل  وحافظت  األنجليكاين، 

الكنائس  يف  عضواً  بعد  فيام  وأصبحت  بروتستانتيّة  كنيسة  نفسها 

]]]- الكنائس األسقفيّة:

 http://st-takla. org/books/helmy-elkommos/protestant/episcopal-church. 

html

[[[-B. DRUMMOND AYRES Jr. 2011[9-[[- . ”THE EPISCOPALIANS: AN 

AMERICAN ELITE WITH ROOTS GOING BACK TO JAMESTOWN“. 

New York
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األنجليكانيّة، وأصبحت من أكرب الكنائس وأكرثها انتشاراً، وأصبح 

الكنائس  يتزّعم  واليّة  أسقف  وكل  أسقف  أمريكيّة  والية  لكل 

األسقفيّة  الكنيسة  تاريخ  إّن  الوالية.  مقاطعات  يف  املوجودة 

الواليات  تاريخ  الكنائس يف  وأشهر  أقدم  من  بأنها  وعرفت  طويل 

أغلبهم  كان  املتحدة  للواليات  املؤسسني  اآلباء  أن  كام  املتحدة 

من أبناء الكنيسة األسقفيّة مثل: )جورج واشنطن وبنجامني فرانكلني 

املؤمنني  ومشاهري  األمريكيني  رؤساء  بكرثة  واشتهرت  وغريهم(. 

املحافظني  وقلّة  والليرباليني  العلامنيني  بكرثة  اشتهرت  كام  بها، 

تعلامً  األكرث  املسيحيّة  الطائفة  األسقفيّة  الكنيسة  أتباع  يَُعُد  منهم. 

الجامعات  معظم  من  تعليامً  وأفضل  املتحدة  الواليات  يف  وثراًء 

الدينيّة األخرى يف الواليات املتحدة]]] . 

كبري  حد  إىل  هي  التي  األسقفيّة  الكنيسة  من  الحق  تاريخ  يف 

والسكان،  اإلقليم  يف  املتحدة  للواليات  النمو  مع  توسعها  من 

والتنقيحات من التنظيم السيايس، والقوانني، والقّداس. االلتزامات 

والكنيسة التبشرييّة أّدت إىل التأسيس الداخيل والخارجي وجمعيّة 

ورئيس  املطران،  األعىل  رئيسها  وكان  ]]8]م.  عام  يف  التبشري 

مجلس النواب من األساقفة. وكانت هذه بداية وطنيّة دامئة التنفيذ 

للكنيسة. يف عام 9]9]م تّم عقد االتفاقيّة العاّمة للمجلس الوطني، 

هذه  واستوعبت  التنفيذي،  املجلس  إىل  الحق  وقت  يف  ودعت 

]]]-املوسوعة الحرة وانظر:

 Davidson، James D. ؛ Pyle، Ralph E. ؛ Reyes، David V. 1995 . »Persistence 

and Change in the Protestant Establishment، 1930[99[-«. Social Forces. 

74 1 : 157- 175 [p. 164]. JSTOR 2580627. doi:10. 1093/sf/74. 1. 157. 



اإلصالح الديني112

التعليم  تبشرييّة املجتمع واملجتمعات األخرى من أجل  االتفاقيّة 

976]م وافقت كل من االتفاقيّة  واالهتاممات االجتامعيّة. يف عام 

]89]م  يف  املنّقحة  سابقاً  مشرتكة  صالة  كتاب  تنقيح  عىل  العامة 

اإلجراءات  هذه  أثارت  رسميّة.  وزارة  يف  املرأة  وقبول  و8]9]م، 

خالفاً عىل نطاق واسع، مام يسبب إجازة بعض أعضاء الكنيسة اىل 

االنجليكانيّة  والكنيسة  جديدة،  كنيسة  إلنشاء  أو  األخرى  الكنائس 

يف أمريكا الشامليّة. وأثار تكريس باربارا هاريس بوصفها أول امرأة 

أمريكا، وهي  من  األساقفة  لسينودس  تشكيل  989]م  للمطران يف 

مجموعة معارضة تدعمها عّدة أساقفة من الكنيسة االسقفيه. ]]] 

أو»املعمداين«  املتطرف  اإلصالح  املعمدانّية:  الكنيسة   -6

Anabaptist وهو الذي أُطلق عىل حركات وجامعات عدة يف القرن 

الجامعات  هذه  متيّزت  وقد  أوروبا،  يف  امليالدي  عرش  السادس 

برفضها معموديّة األطفال وأرصت عىل معموديّة البالغني فقط حتى 

لو أّدى ذلك إىل إعادة تعميد الناس، كام فّصلت نفسها عن حياة 

بوساطة  والله  املؤمن  بني  الفرديّة  العالقة  وشّددت عىل  املجتمع 

وإنسانيّة.  كنسيّة  تاريخيّة  أي وسائط  مبارشة من دون  القدس  روح 

وقد نتج عن هذا االتجاه اإلصالحي املتطرف جامعات دينيّة كثرية 

 Thomas Muntzer )490]-5]5]م(  مونتزر  طوماس  أتباع  مثل 

األخوة  وحركة   ،Quakers الكويكرز  أو  األصدقاء  وجمعيّة 

الكنائس  ثم  ومن   ،Mennonites املينونيني  وجامعة  السويرسيّة 

]]]- الكنيسة األسقفيّة معلومات عامة:

 http://mb-soft. com/believe/taxt/episcopa. htm
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والثامن  عرش  السابع  القرنني  يف  ونشأت  تنظمت  التي  املعمدانيّة 

عرش امليالديني يف إنكلرتا]]].

تؤمن  بروتستانتيّة  كنيسة  هي  اإلنجيليّة:  املعمدانيّة  الكنيسة 

عليه  تُجمع  الذي  النيقاوي  اإلميان  وبقانون  املقّدس  بالكتاب 

الكنيستان األورثوذكسيّة والكاثوليكيّة. تؤمن الكنيسة املعمدانيّة أّن 

بالتغطيس وذلك  فقط، ومتارس  للبالغني  تتم  أن  املعموديّة يجب 

بعد اقتناع اإلنسان باإلميان املسيحي عن حق واعرتافه أمام املأل 

أن يسوع املسيح هو ابن الله وأن يؤمن بعقيدة الثالوث]]] . 

ومبا أّن الكنيسة املعمدانيّة تتمتع باالستقالليّة فهي اذاً متنوعة 

الكنائس  من  أنواع  مثة  هناك  أّن  نرصد  االفقيّة  النظرة  خالل  ومن 

املعمدانيّة وهذه بعضها: )املعمدانيّة العامة، املعمدانيّة الشامليّة، 

املُصلِحة،  املعمدانيّة  املستقلة،  املعمدانيّة  الجنوبيّة،  املعمدانيّة 

معمدانيّة حريّة اإلرادة، املعمدانيّة الوطنيّة(. 

أّن  سنجد  الكنيسة  لهذه  التاريخيّة  األصول  يف  بحثنا  إذا  اما 

تاريخها يعود إىل بداية الكنيسة املعمدانيّة إىل أيام الرسل كعقيدة 

وبعدها ظهرت كمجموعات مثل: الدوناتيني، الوالدانسيني، مكرري 

عام  يف  إال  معمدانيّة  ككنيسة  تربز  مل  ولكنها  وغريها  املعموديّة 

609]م عندما نظّمها جون سميث ككنيسة يف إنكلرتا. 

يف  يعيشون  امليالدي.  األول  القرن  منذ  املعمدانيون  كان  اذ 

]]]-كتاب العقائد للكنائس اإلنجيليّة املصلحة، املرجع السابق. 

 Buescher، John. ”Baptist Origins. “ وانظر:   https://ar. wikipedia. org-[[[

 .Teaching History. Retrieved [[ September [0[[
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عىل  الكتابيّة  التعاليم  ضوء  يف  الله  يعبدون  بسيطة  جامعات 

الرغم من كونهم اليتمتعون بتسميّة خاّصة. . يف القرن الرابع ظهر 

قسطنطني الذي خلط الدين بالدولة، وأنا يف اعتقادي إنه كان إنسانا 

الحصول  بحجة  واحد  بيوم  موته  قبل  إال  املعموديّة  ينل  مزِورا مل 

عىل مغفرة جميع خطاياه مع أن املعموديّة طبعاً ال تغفر الخطايا. . 

إنّه إنسان رشير أرّض بالكنيسة، ولكن لعل الله يكون قد افتقده يف 

العصور  يف  أما   . السامء.  يف  معي  أراه  ولعيل  األخرية  اللحظات 

املظلمة فقد تعرّضت هذه املجموعات املعمدانيّة الضطهاد عظيم 

 . التاريخ.  مر  عىل  مليوناً  إىل خمسني  منهم  الشهداء  فوصل عدد 

الغالبيّة العظمى منهم عىل أيدي الكاثوليك ثم الربوتستانت. . اآلن 

عددهم يف العامل وصل إىل 5]] مليون. ]]] 

ونجد أّن العالقة بني املعمدانيّة واإلصالح تبني أّن هذه الكنيسة 

وقد  إنكلرتا  يف  امليالدي  عرش  السابع  القرن  إىل  الغرب  يف  تعود 

منها  منشقاً  -أنابابتست.  املعموديّة  مجددي  حركة  بتأثري  ظهرت 

بالجربيّة  بينام آمن قسم آخر  بقيادة جون سميث، بحريّة االختيار، 

هذه  الربيطانيّة  السلطات  اضطهدت  الكالفني.  باإلميان  متأثرين 

الحركة حتى عام 689]م أسوًة بحركات دينيّة أخرى. خالل القرنني 

التقارب يف وجهات نظر  الثامن عرش والتاسع عرش امليالديني تّم 

شقي الكنيسة املعمدانيّة وتّم اتحادهم يف سنة ]89]م. 

األخرى  البالد  إىل  املعمدانيّة  الكنيسة  انترشت  انجلرتا  ومن 

]]]- الحوار منشور عىل الرابط:

 http://st-takla. org/books/helmy-elkommos/protestant/baptist-church. html
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الكنيسة  تأسيس  تم  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل  وبخاصة 

املعمدانيّة فيها عام 9]6]م. ويف سنة ]]9] متّت إقامة أول كنيسة معمدانيّة 

يف إيطاليا، ويف عام 4]8]م يف أملانيا ويف عام 888]م يف إسبانيا. 

التبشريي  االتجاه  عىل  بعيد  حد  اىل  تعتمد  انتشارها  وطريقة 

منذ عام ]79]م. إذ نشط مبرشون منذ ذلك العام )يف الهند، أفريقيا 

والصني(. وقد برز العديد من الكهنة املعمدانيني يف نضال جقوق 

السود يف الواليات املتحدة. 

يكمن  املتبقيّة  الكنائس  عن  الكنيسة  هذه  اختالف  أوجه  إن 

بشيعة  ذكّرت  التي  الِفرق،  أّول  اذ  للكنيسة  املؤِسسة  األصول  يف 

الدوناتيّني: هو رفضها ملعموديّة األطفال؛ لعدم وجود قناعة وإدراك 

العام  يف  أتباعها  ونادى  »األنابابتست«.  باسم  عرفت  شيعة  لهم، 

إىل  الحر  انتسابهم  وقبول  البالغني،  معموديّة  إعادة  إىل  0]5]م، 

الكنيسة، باعتبار أّن معموديّة األطفال برأيهم تخلق كنيسًة عدديّة. 

واستقالل  الدولة،  عن  الكنيسة  وفصل  الضمري،  بحّريّة  ونادوا 

وأنكر  حرفيًّا.  تفسريًا  املقّدس  الكتاب  وفرّسوا  املحلّيّة.  الكنائس 

بعضهم الهوت املسيح )وقلٌّة منهم أنكرت عقيدة الثالوث القّدوس(. 

الله  وحدة  أي  الوجود،  وحدة  مبذهب  اآلخر  بعضهم  ومتّسك 

وبعد  األلفّي«.  بـ»الحكم  آخرون  وجاهر   .Pantheism والكائنات 

فرق  منها  تفرّعت  أعضاءها،  ورُشّد  الشيعة،  هذه  أصاب  اضطهاد 

عديدة، من أبرزها »املعمدانينّي«، أيًضا أنغليكانينّي، وباملعمدانيّني 

 Particular وباملعمدانيّني الخاّصني ،General baptists الشمولينّي

baptists ؛ واملانونايِتس.
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 إّن معظم أتباع هاتني الفرقتني توّحدوا يف العام]89]م، وأنشئ، 

وأّما  األيرلندي.  الربيطاين  املعمداين  االتحاد  لتوّحدهم:  نتيجة 

الذين مل ينضّموا إىل هذا االتّحاد، وعرفوا باملعمدانيّني املدقّقني. 

املتحدة  الواليات  يف  سيّام  وال  املعمدانيّني،  انتشار  وبعد 

األمريكيّة، ظهرت فرق معمدانيّة عديدة، من أشهرها، أو من أكربها، 

الفرقتان  )وهاتان  الشامليني  واملعمدانيني  الجنوبيني  املعمدانيني 

انفصلتا يف العام845]م(. أّما املعمدانيّون، اليوم، فهم فرق غنيّة جداً 

متتلك، ُدوراً عديدة للنرش يف العامل، ومؤّسسات تربويّة وإعالميّة 

واستشفائيّة، ومالجئ لأليتام، ودوراً لراحة العجزة، وغريها. 

أفضل ملّخص لتعليم املعمدانينّي استوحاه أحدهم من أبجديّة 

اللفظة اإلنكليزيّة Baptist، وذلك باستعامل كّل حرف من أحرفها، 

ليعرّب عن املعتقدات املعمدانيّة السبع. وامللّخص هو:

Bible sole authority :B )1سلطة الكتاب املقّدس الحرصيّة.

الكنيسة  Autonomy of the local church :A )2استقالليّة 

املحلّيّة.

Priesthood of the believers )3كهنوت جميع املؤمنني.

 Two ordinances in the church: baptism and the Lord’s

T.فريضتان يف الكنيسة: املعموديّة وعشاء الرّبSupper )4

Individual soul liberty :I )5 الضمري الفردي.

عن  الكنيسة  Separation of church and state :S )6فصل 

الدولة.
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  Two offices in the church: pastors and deacons )7

منصبان يف الكنيسة: القساوسة والشاممسة.

هذا  من  تتفّرع  املعمدانيّون  يعلمها  كثرية  أموراً  هناك  أّن  غري 

امللّخص، أو تزيد عليه. 

ضمري  ليكونوا  »يطمحون،  بأنّهم  كتاباتهم  قرأ  من  ويعرف 

املسيحيّة املعارصة يف متهيدهم ملجيء املسيح ثانية، متاماً كام 

الرّبيّة وضمري املجتمع  كان يوحّنا املعمدان الصوت الصارخ يف 

املعارص للمسيح يف مجيئه األّول«. وهذا دفعهم إىل أن يتفاخروا 

بقولهم إنّه »بني الطوائف الكبرية يف العامل ال تجد التزاما حقيقياً، 

لحّريّة املعتقد والعبادة، إالّ عند املعمدانينّي«. 

الربوتستانت،  كأغلب  املعمدانيون،  العرشينـكان  القرن  خالل 

والقائلون  العرصانيّة  فالحركة  الالهوتيّة؛  األمور  يف  اختلفوا  قد 

مبذهب العصمة، اختلفوا يف طريقة فهم اإلنجيل. أكد العرصانيون 

عىل دراسة اإلنجيل تاريخياً أكرث من الدراسة املوضوعيّة، بينام رأى 

القائلون مبذهب العصمة أّن الطرق الحديثة لدراسة اإلنجيل واألخذ 

بالنظريات العلميّة الحديثة تعمل عىل تقويض أركان النرصانيّة]]]. 

العالقة مع الكنائس املسيحيّة األخرى: لطاملا نظرت الكنائس 

املسيحيّة التقليديّة للمعمدانيني نظرة شك وحاولت تهميشها متّهمًة 

إياها برسقة خرافها. كان للمدرسة املعمدانيّة يف النارصة خالل عدة 

الجليل  للمعمدانيني يف عاصمة  إعطاء رشعيّة  كبرٌي يف  دوٌر  عقود 

تربويٌّة  خدمًة  لتقدميها  برمته(  الجليل  يف  أيضاً  لذلك  )وكنتيجة 

[[[- http://www. marefa. org .
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فئات املجتمع. ولكن هذه الرشعيّة املحدودة  عاّمًة ومتميزًة لكل 

للمعمدانيني مل تتحول النطالقة يف تلك العالقة التي بقيت محدودة 

للغاية ويحكمها الشك والقطيعة]]]. 

يف:  الربوتستانتيّة  الكنائس  تنترش  النفوذ:  ومواقع  االنتشار 

سويرسا،  األمريكيّة،  املتحدة  الواليات  بريطانيا،  هولندا،  )أملانيا، 

الدمنارك(، وتوجد أقليات بروتستانتيّة يف باقي الدول األخرى]]]. 

]]]-بطرس منصور، عرش مالحظات حول املعمدانيينـلينغا:

 https://www. linga. org/varities-articles/MzE2NQ==

]]]-الربوتستانت، إعداد الندوة العامليّة للشباب اإلسالمي:

 http://www. saaid. net/feraq/mthahb/66. htm
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الفصل الثالث

اآلليــات  اإلصــالح  مــن  الكنيســة  االول: موقــف  املبحــث  ـ 

الدينّيــة  والحــروب  املواجهــة 

ـ املبحــث الثــاين: موقــف الكنيســة حاليــاً بعــد التغيــري يف معنــى 

ــاة واالميان  النج



الفصل الثالث

الكنيسة واإلصالح 

املبحث االول: 

موقف الكنيسة من اإلصالح

 )اآلليات املواجهة والحروب الدينّية (

اإلصالح الكاثولييك

موقف  عن  الحديث  يعني  الكاثولييك  اإلصالح  عن  الحديث 

الكنيسة من اإلصالح واآلليات الدفاعيّة التي اعتمدتها، الشّك ان 

للكنيسة موقفاً من األحداث، فكانت تعتمد عىل مواقف متباينة من 

اإلصالح يف املانيا وسويرسا قياساً مع ما كان يدور يف انجلرتا مع 

هرني الثامن وما انتهت إليه االحداث هناك وكيف كان موقفها من 

كل األحداث يف القارة. 

معنوياً  كبرياً  حضوراً  متتلك  دينيًّة  مؤسسًة  كانت  الكنيسة  فإّن 

واقتصادياً يف الغرب وقد استمرّت اىل أوقاٍت طويلة مهيمنة، وقد 

حٍد  اىل  وأسهمت  التحول  اىل  مّهدت  مهمة  ظروف  هناك  كانت 

قبل  احتجاجات من  االحتجاج واإلصالح  كبري يف ظهور حركات 

الفالحني ورجال االقطاع من األمراء األملان وغريهم، وقد تحالف 
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هؤالء كام مّر بنا مع رجال الدين والفكر وأسهم هذا يف مواجهة كبرية 

التي  يف الغرب وخصوصا بعد التحّوالت التي حدثت يف انجلرتا 

للبابا اىل دولة معارضة وقد شّنت حملة  تحولت من دولة مساندة 

صعبة وقاسيّة عىل أنصار اإلصالح من الكاثوليك والربوتستانت. 

اإلصالح  حصل  ملا  إنه  عىل  نؤكِد  أن  الرضوري  من  هنا  يبدو 

يقوم عىل  فعل  أنّه  الكنيسة، مبعنى  قبل  من  املراجعة  فعل  حصل 

املراجعة من أجل أمرين، األول: احتواء االصطالحيني الكاثوليك 

باعتامد اإلقناع واملراجعة واإلكراه بالقوة كام حصل بحق العلامء 

شن  أجل  من  وتوحيدها  الداخليّة  الجبهة  وترصني  الفكر،  ورجال 

من  أّن  نجد  وهنا  الربوتستانت،  من  اإلصالحيني  عىل  الحرب 

الرضوري التأكيد عىل إّن اإلصالح الكاثولييك كان هو السبّاق وقد 

سبق غريه وكان مؤثراً وإّن غريه نبع منه، وكان اإلصالح الكاثولييك 

بالنزعة االنسانيّة أو ما يعرف )باألنسنة( املؤمنة التي سبقت  متأثراً 

اإلصالح  أشكال  مقاومة  واصلت  وأيضاً  اإلصالح  عىل  وحرّضت 

األخرى ورّدت عليها، ومن هنا ميكن متابعة اإلصالح الكاثولييك 

تكوينياً:

أّوالً / أنسنة اإلصالح:

بإزاء  أنفسنا  نجد  الكاثولييك  اإلصالح  تقدم  عن  حفرنا  يف 

ماهيّة  تجيل  إىل  بنا  يفيض  الذي   humanistas األنسنة  مصطلح 

النوع اإلنساين، وهو  بها  يتميز  التي  اإلنسان املتمِثلة يف الصفات 

الوسيط  العرص  تخطي  إىل  يسعى  معريف  فرع  نفسه  الوقت  يف 
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الكربى  ورسديّاتها  الالهوتيّة  املركزيّة  مع  معرفيّة  قطيعة  خالل  من 

والفنون  والالهوت  والفلسفة  املقّدس  )األدب  يف:  املتمثلة 

أو  األسطوريّة،  أو  املجازيّة  الحكايات  استعامل  مثل:  املسيحيّة( 

الشعائر والطقوس وخلع التقديس عىل األشياء، والرتميز، والتحوير 

تلك  جاءت  القطيعة  تلك  تحقيق  وألجل  املجازيّة،  واألساليب 

والروماين  اليوناين  الوثني  العقالين  الخطاب  استعادة  يف  اللحظة 

بكل حمولته العقليّة من فلسفة وفنون لتكون مبثابة البديل الدنيوي 

مبثابة  كانت  التي  التيولوجيّة  املسيحيّة  الدينيّة  الخطابات  مبقابل 

مجموعة من االعتقادات التي أصبحت متارس سلطة النفوذ. كان 

له تأثري كبري يف اإلصالح الذي كانت بدايته بحسب كالم أصحابة 

مبثابة رد فعل عىل سلوكياّت الكنيسة وعالقاتها التي اتٌّهمت بأنها 

غري أخالقيّة، وإن كانت هناك أسباب أخرى منها الجانب االقتصادي 

والهيمنة السياسيّة للكنيسة، واحتكارها البعد املعنوي وتطور الفكر 

السيايس الذي مّهد إىل شكل جديد من السلطة السياسيّة. وهناك 

الكنيسة  داخل  من  جاء  أساساً  اإلصالح  أّن  به  مفكر  غري  جانب 

الكاثوليكيّة ذاتها؛ نتيجة ما قامت به الكنيسة الرومانيّة من تجاوزات 

تعرضنا لها؛ لكّن اإلصالح داخل الكاثوليك كان له اثار ومحرِضات 

مختلفه منها:

كانت  التي  باريس  يف  يظهر  ما  وهو  االقتصادي:  الجانب   -1

تشتعل بها حركة اإلصالح الكاثوليكيّة اذ كانت باريس تعيش يف ظِل 

إرهاصات رافقت حركات اإلصالح األملانيّة مع لوثر اال إن الوضع 

الفرنيس له سامت مختلفة عام هو حال األمراء األملان إذ كان االمراء 
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الفرنسيون يتمتعون بحقوق ال يتمتع بها نظرائهم من األملان إذ يبقى 

للظروف الداخليّة أثرها يف انتشار األفكار من عدمها وميكن تلمس 

ذلك يف أملانيا إذ استغل أمراء الواليات املختلفة الحركة ملد نفوذهم 

إىل مناطق النفوذ الكنيس الذي كان يسيطر عليها اتباع البابويّة. 

البابويّة:  السلطة  عن  والدنيويّة  الدينّية  أمورها  يف  2-االستقالل 

فالكنيسة  مختلفة  فرنسا  يف  والدينيّة  االقتصاديّة  األوضاع  كانت  اذ 

السلطة  عن  والدنيويّة  الدينيّة  أمورها  يف  باستقالل  تتمتع  الفرنسيّة 

البابويّة، وليس هناك من هيأة دينيّة ميكن أن تقاد من حركة التغيري، 

امللكيّة وال  السلطة  تهدد  الديني ال  كانت حركة اإلصالح  وطاملا 

السلطة الدينيّة بشكل عام، فإّن مفهوم اإلصالح إذا ما بدأ الخروج 

عن املسار الذي رسمته الدولة ]]]. 

]- لكن تلك الظروف مل تحول من دون ظهور خطاب اصالحي 

لألسقف  املساعد  منصب  ليفيفر  شغل  اذ  باريس  جامعة  داخل 

القضيّة  مسار  تعديل  عىل  املنصب  الديني  بالوعظ  وبدأ  بريسونيه 

الدينيّة وأكرث، وقد أكّد يف كتاباته وترجمته للكتاب املقدس، عىل 

إّن الكتاب املقدس هو املصدر الوحيد للعقيدة املسيحيّة. ]]]، وهذا 

الكالم مقارب مع ما سوف يقوله »مارتن لوثر« يف أملانيا؛ وهذا دليل 

عىل تزامن حركة اإلصالح يف البلدين وما متخض عنها من أحداث 

مهّمة ولعل من أهمها موقف لوثر املتحدي للسلطة البابويّة. ]]] 

[[[-William Hanna، The Wars of Huguenots، New York،Robert Carter & 

Brothers،1872، p. 14. 

[[[-Arthur Tilley، The French Wars of Religion،London،Macmillian 

Company،1989،p. 8- 9.

[[[-Michael A. Mullet، Luther، Methuen &Co،1986. 
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يف  ايك"  "جون  الالهوت  عامل  مع  لوثر  بعد حوار   -[

الحق  لوثر  فيها  أنكر  والتي  9]5]م  سنة  اليزبك  مدينة 

الكتاب املقّدس وأعلن  بتفسري  البابويّة  للسلطة  املوروث 

الكتاب  يفهمه من  ما  اتباع  الحق يف  فرد مسيحي  لكل  أّن 

املقدس، هذا كان له اثر يف تحفيز »بريسونيه” إىل مواصلة 

عمله وطلب من كل أتباعه عدم الخروج عن مبادئ الكنيسة 

كانت  قد  أّن اإلصالح  يظهر واضحاً  هكذا   [[[ الكاثوليكيّة. 

بدايته يف األوساط الكاثوليكيّة واملتأثِرة بحركة األنسنة، إال 

أّن العنف واإلكراه كانت له آثار يف إسكات أغلب رموزها 

بفعل قوة الكنيسة وحلفائها ومنهم الدولة الفرنسيّة كل هذا 

تطالب  كانت  التي  اإلصالحيّة  األصوات  إرغام  يف  أسهم 

كانت  اإلصالح  حركة  أّن  أي  الكنيسة  أجل  من  باإلصالح 

باريس  سلطات  أّن  إال  الرومانيّة؛  الكنيسة  باحرتام  ملتزمًة 

سنة  يف  قادتها  واعتقال  ميوكس  حلقة  بحِل  أمراً  اتّخذت 

]]5]م عىل الرغم من أّن اإلصالح كان فرنسياً خالصاً، ومل 

باللوثريّة. ]]] أي أّن بواعثه من الداخل الفرنيس  يكن متأثراً 

وليس من الخارج. وهذا الصوت كان صوتاً عميق الحضور 

إحياء  من  تبعه  وما  إيطاليا  يف  النهضة  حركة  بزوغ  منذ 

بحّجة  والنسيان؛  الحذف  اىل  تعرّض  الذي  القديم  األدب 

كونه وثني، مبعنى أّن البعد األنيس عنرٌص أصيل يف حركة 

[[[-Mack. P. Holt،op. cit.،p. 8.

]]]- وول ديو ارنت، قّصة الحضارة، ترجمة عبد الحميد يونس، القاهرة، مطابع الدجوى-

عابدين، 975]م.، ج 5]. 
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اإلصالح وهي حركة تركت تأثرياً عميقاً يف داخل الكنيسة 

وقد كان لها انصار من داخل الكنيسة، إال أنّهم كانوا عىل 

إذ  الفطري  االنسان  ومقولة  االنسانينة  أفكار  مع  تواصل 

الغربيني  من  كبري  فريق  رأى  واألخالق  األفكار  )انترشت 

كفيلة  القدماء  دراسة  وعّدوا  والطبيعة  الفطرة  إنسان  صورة 

وحدها بتكوين اإلنسان مبعنى الكلمة، فسميّت هذه النزعة 

مبعنى  اآلداب  وسّميت  اإلنساين،  املذهب  أي  باإلنسانيّة 

الفنون كانت متهيداً  إن )دراسة  ثم  باإلنسانيّة(. ]]]   القدمية 

وإعداداً للدراسات الالهوتيّة أو الفقهيّة أو الطبيّة، فيتقدمون 

عىل  حاصل  كل  بوسع  وكان  الثالث.  الدرجات  إىل  فيها 

نطاقها.  فاتّسع  تامة  حريّة  فكانت  مدرسة،  يفتح  أن  درجة 

وكان الحد األدىن يف دراسة الفنون ست سنني، ويف دراسة 

األستاذ  لسن  األدىن  الحد  وكان  سنني.  مثاين  الالهوت 

العرشين للفنون، والرابعة والثالثني لالهوت(. ]]] ولعل إن 

كان  األول  فارنسوا  امللك  أّن  اإلصالحيّة  للحركة  ماشفع 

متأثراً بالحركة اإلنسانيّة، وهذا ما جعله يرفض قرار الربملان 

البارييس والسوربون، ويساند الحركة اإلصالحيّة التي تبّنتها 

حلقة ميوكس. ]]] ؛ لكّن هذا الدفاع عن اإلصالح الفرنيس مل 

]]]- يوسف كرم، تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم، بريوت، د. ت، ص 6. 

املرصي،  الكاتب  دار  الوسيط،  العرص  يف  االوربيّة  الفلسفة  تاريخ  كرم،  يوسف   -[[[

بريوت، 946]م، ص]]]. 

]]]- مارجريت أنجومل ]] نيسان ]49]م، ]] كانون الثاين- 549]م  يرجع أصلها اىل 

فرانسوا  فرنسا  ر، واخت ملك  ا  نافا  الثاين ملك  البوربون وهي زوجت هن ري  عائلة 

األول، عرفت بحبها الشديد للحركة االنسانيّة وأيّدت حركة اإلصالح وكان لها كتابات 
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يحول من دون تعرضه لحركة لوثر، وكان يفصل بني حركة 

اإلصالح الديني يف فرنسا وحركة لوثر، عىل الرغم من أنه 

ليس من السهولة وضع حدود واضحة ودقيقة للفصل بني 

الحركتني ]]] . 

أن  الميكن  لإلصالح  امللكيّة  وفّرتها  التي  الحامية  هذه  لكّن 

املتغريات  وفق  عىل  املستمرة  للتغريات  عرضة  فالسياسة  تدوم 

ومدى  الفرنسيّة  للحدود  املحاذيّة  املناطق  يف  والسيام  الخارجيّة 

تأثريها يف الداخل الفرنيس. وخصوصاً األحداث التي رافقت حركة 

الفالحني يف أملانيا سنة 5]5]م، ونجاح لوثر يف استاملة عدد من 

أمراء املقاطعات األملانيّة. 

ثانياً: إجراءات الكنيسة ضد اإلصالح:

يبدو جلياً أّن حركات اإلصالح الثالث األملاين واالنجليزي وهذا 

والحروب  العنف  أعامل  عليها  تهيمن  كانت  الفرنيس  الكاثولييك 

وكالفني  اللوثري  اإلصالح  مواجهة  سبيل  عىل  الكنيسة  فجاءت 

من  للمؤسسة  املراجعة  من  متنوعًة  أشكاالً  فاتّخذت  واالنجليزي 

التي  املواجهة  من  أشكال  هناك  كانت  أخرى  ناحيّة  ومن  ناحيّة 

رافقت الرصاع وقد اتّخذت أشكاالً عنيفًة صاحبت الحروب الدينيّة 

أبشع املجازر  ارتكاب  تّم خاللها  التي استمرت زهاء ثالثني عاماً 

واالنتهاكات وقد اتُّخذت تسمية الحروب الدينيّة خاللها وتّم اتخاذ 

مؤيدة للحركة االنسانيّة للمزيد ينظر:

Samuel Putnam، Marguerite of Navarre،New York،1989.

[[[-Knecht، op. cit.،pp. 132- 135. 
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اجراءات  هناك  كانت  وقد  تلك،  الرصاع  حالة  افرتضتها  اجراءات 

متثلت بالنقاط اآلتيّة:

مجمع ترانت: وهو تجمع يعرف أيضاً باسم »املجمع الرتيندي«. 

عقد يف مدينة تورنتو يف إيطاليا، وتعده الكنيسة الكاثوليكيّة املجمع 

ديسمرب  545]م و4  ديسمرب   [[ بني  التاسع عرش. عقد  املسكوين 

الثالث؛  بولس  البابا  انعقاده  إىل  دعا  دورات.  ثالث  عىل  ]56]م 

خالل  منفصلة،  دورات  ثالث  عىل  العقدين،  يفوق  ملا  انعقد 

الدورات  أّول  يف  متشددة  تبدو  مواقفاً  هناك  أّن  تجد  التجمع  هذا 

السنويّة ثم أخذت تقرتب من اإلصالح وقبول اآلخر. وقد كانت كل 

املراسيم التي صدرت عن املجمع، قد شّكلت ما يعرف باإلصالح 

وهذا اإلصالح هو مبثابة   [[[  )Counter- Reformation( .املضاد

محاولة من البابا واملؤسسة من أجل احتواء االنشقاقات الداخليّة، 

باإلصالح  كلفت  الكرادلة  من  لجنة  من  املجلس  هذا  تكّون  وقد 

األساقفة  بعض  فساد  مثل  الخالفيّة  القضايا  ومعالجة  املؤسيس، 

والكهنة، وصكوك الغفران، والتجاوزات املاليّة األخرى. 

1.1. اذ انعقد أول مرّة يف سنة 545]م وهنا نجد أّن موقف الكنيسة 

هو الذي خلق األزمة نفسه مع لوثر وكالفن وهرني الثامن إذ رفض 

اإلنجليزيّة  املحكيّة  املحليّة  اللغات  اىل  املقّدس  الكتاب  ترجمة 

واألملانيّة وهذا يعني تقريب معنى النص من الناس، وهو يقود اىل 

الغفران  اآلخر متثّل بصكوك  واألمر  للتأويل  الكنيسة  احتكار  كرس 

كان  إن موقف املجمع  إال  لوثر،  قبل  الثائرة من  عليها  ثارت  التي 

]]]ـ انظرـ املوسوعة الحرة. 
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راديكايل اذ أكّد عىل االعرتاف بالرتجمة الالتينيّة لإلنجيل واستمرار 

الهرميّة وصكوك الغفران. مام يعني أنّه موقف رافض لإلصالح. 

]. ]. ونجده أيضاً يف إصدارات أخرى يقرتب من كتاب هرني 

الثامن قبل خروجه عىل الكنيسة يوم أرّص التجمع عىل عدة دساتري 

رشح  يف  الكاثوليكيّة  للكنيسة  الالهويت  التعليم  من  جزءاً  تعد 

الكتاب املقّدس واألرسار السبعة. وهنا يقرتب من ماهو مستقر يف 

العقيدة الكاثوليكيّة وهو ما أكّد عليه املجمع يف هذه الحقبة األوىل 

الكنيسة  آباء  من  املتوارث  والتقليد  املقّدس  الكتاب  أّن  أعلن  يوم 

هام: املصدران الصحيحان لإلميان الكاثولييك وإّن للكنيسة الحق 

وكالفن  لوثر  من  كل  انتقده  ما  متاما  وهو  تفسريهام.  يف  األوحد 

للتأويل  الكنيسة  احتكار  انتقدا  يوم  ـ  البحث  هذا  سياق  بحسب  ـ 

أثناء  يف  ترّد  الكنيسة  فإّن  مبارشة  االنجيل]]]  اىل  بالعودة  وطالبا 

رصاعها مع لوثر وتؤكد عىل ما جاء يف املجمع وترفض وجهات 

النظر الربوتستانتيّة حول الخالص والخطيئة. 

]. ]. أما يف الدورة الثانيّة التي امتدت من سنة ]55]م إىل سنة 

]55]م، فقد عرف املجمع طبيعة األرسار السبعة وأعاد تأكيده عىل 

لفهم  األساس  مشِكالً  اإللهي  القداس  الجوهري يف  التحوُّل  مبدأ 

االفخارستيا باملعنى املعارص. 

]. 4. وأّما يف الدورة الثالثة من ]56]م إىل ]56]م، فقد دافع املجمع 

عن صحة رس التوبة، وأقّر رشعيّة طلب شفاعة القديسني، وَعرَّف ذبيحة 

الُقداس، وكثرياً من العقائد الخالفيّة مع املصلحني الربوتستانت. 

]]]- ميكن العودة اىل: دايفيد جاسرب، مقدمة يف الهرمينوطيقا، ص 89-86.
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التي  الجوانب  عالجت  قد  املجلس  هذا  قرارات  كل  وكانت 

تعاين من الضعف من أجل ترصينها يف مواجهة الكنائس املنشّقة 

ومل يظهر يف تلك الدورات التي عقدت أي تنازل وقبول باعرتاضات 

الكنيسة  بعودة  نادى  املجمع  أّن  بل   . األخرى  املنشّقة  الكنائس 

ونظامها  الدينيّة  بتعاليمها  الوسطى  للعصور  الكنيس  الهيكل  إىل 

املقّدس. ورفض أن يضع حلوالً وسطاً مع املذهب الربوتستانتي 

للعقيدة  األساسيّة  املبادئ  صياغة  أعاد  فقد  ذلك  من  وبدالً 

التربير  مبدأ  يف  الربوتستانيّة  مع  واختلف  الرومانيّة.  الكاثوليكيّة 

باإلميان، أجل فالخالص يأيت من خالل اإلميان ولكن البد من أن 

يصاحبه عمل، فاإلميان من دون عمل ال يوصل إىل الخالص كام 

جاء يف رسالة يعقوب )]- 6]:]](. 

]- منظمة اليسوعيني Societas Iesu كان آخر شكل من أشكال 

اإلصالح الكاثولييك يف إحياء القواعد الروحيّة الكاثوليكيّة العتيدة 

يف  الكنيسة  يف  الفتوة  من  مرحلة  مثّلت  قد  املنظمة  هذه  وكانت 

مواجهة خصومها وقد أسسها جندي بعد تحوله اىل رجل دين يدعى  

»أغناطيوس دولويوال« سنة 4]5]م وقد ضّمت مجموعًة من رجال 

الدين الذين دافعوا عن البابا والكنيسة والقيام بالتبشري الديني، يف 

. ومن األعامل  انجلرتا  البابا، وتخالف  التي كانت تحالف  أسبانيا 

التي قامت بها هذه املنظمة:

]-]- هي واحدة من أهم الرهبنيات الفعالة يف الكنيسة الكاثوليكيّة، 

حركات  محاربة  يف  املضاد،  اإلصالح  من  كجزء  أكربها،  ومن 

االنشقاق سواء بالدعوة أم بالقوة؛ لهذا يُذكر أنها اكتسبت مسيحيني 

من الربوتستانت وأعادتهم إىل اإلميان املسيحي الروماين. 
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أخذت عىل  اذ  بالكاثوليكيّة  التبشري  قنوات  إحدى  كانت   -[-[

عاتقها مهّمة التبشري فضالً عن نرش الديانة يف العامل الجديد. ]]] 

]-]-عند تأسيسها َعّدت الرهبنة اليسوعيّة »األكرث حداثة وداللة، 

مميزتني  سمتني  ستصبحان  اللتني  والفاعليّة  الكفاءة  جّسدت  لقد 

للحضارة الحديثة«. ]]] 

]-4-كام قلنا يف تعريف هذه املنظمة التي كانت تظهر حركات 

ظواهر  وهي  مقاتلة  قوات  اىل  الحاجة  ظهرت  إذ  الدينيّة  الحروب 

ظهرت من قبُل يف الحروب الصليبيّة وهذا ما ظهر يف هذه املنظمة 

العسكريّة،  الخطوط  وفق  عىل  أنفسهم  اليسوعيون  نظمها  التي 

باالختيار  ومتيّزوا  الحقبة،  تلك  يف  األوتوقراطيّة  الروح  وجّسدوا 

أن  عىل  وأكّدوا  الشديد،  واالنضباط  الصارم،  والتدريب  املتأين، 

مل  النهضة  كنيسة عرص  يف  تفّشت  كانت  التي  والعلامنيّة  الدنيويّة 

يعد لها دور يف النظام الجديد. ]]] 

اإلصالح  لتقاليد  ورثة  هم  الواقع  يف  هم  واليسوعيون   -5-[

الفرانسيسكاين، فقد قطعوا عىل أنفسهم عهوداً من الرهبانيّة والعّفة 

الكنيسة  فعاليّة  تحسني  يف  أسهم  مثالً  ورضبوا  والفقر،  والطاعة، 

]]]- انظرـ أولفييه روا، الجهل املقدس، زمن دين بال ثقافة، ترجمة، صالح األشمر، دار 

الساقي، ط]، بريوت، ]]0]م. 

[[[- Gloria K. Fiero 1995، The humanistic tradition، 2nd ed.، V. 4، Brown 

and Benchmark، London، U. K.، p. 3.

]]]- مل تكن الحركة اإلنسانيّة فلسفة يف حد ذاتها بل كانت منهجاً تعليمياً، فمع نشأة 

العريقة  العائالت  بدأت  الكالسييك  العرص  أدب  عىل  الناس  وإقبال  اإلنسانيّة  الحركة 

السابق مزامري داوود  يتعلمون يف  أن كانوا  بعد  الالتينيّة واألدب اإلغريقي  أبنائها  تُعلِم 

واإلنجيل، وأطلق عىل هذا التعليم »التعليم
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بأرسها. وأصبحوا دعاًة وآباء باعرتاف امللوك واألمراء، ومربني عىل 

غرار املربني املصلحني اإلنسانيني ]]].

الربوتستانتيّة  كبري إىل وقف  أّدت جهودهم إىل حد  ]-6- وقد 

يف: )بولندا، وبوهيميا، واملجر، وجنويب أملانيا، وفرنسا، وهولندا 

اإلسبانيّة(، كام أنّهم شاركوا بقوة يف توسيع الكنيسة يف األمريكيتني 

وآسيا، وقّدموا جهوداً ضخمة يف املجال التبشريي الذي فاق بكثري 

الربوتستانتيّة املتشددة للكالفينيني]]].  

اعتمدتها  التي  الوسائل  إحدى  كانت  التفتيش:  محاكم   -2

الكنيسة الرومانيّة يف محاربة خصومها ممن تَُعّدهم هراطقة أو كفار؛ 

ألنهم يختلفون مع األصوليّة التي تعتمدها، لهذا قامت بتأسيسها يف 

القرن الثاين عرش ميالدي يف أثناء مرحلة إسرتداد األندلس من أيدي 

املسلمني ثم إحياؤها؛ لتصفيّة حركة الربوتستانت يف القرن السادس 

القسوة  عىل  اعتمدت  وقد  أسبانيا  حكام  يد  عىل  امليالدي،  عرش 

حروب  وخالل  يومها،  االستسالم  لرشوط  انتهاك  وهو  والبطش 

أنَّه  علامً  املُسلمون،  منها  وأُخرج  اإلفرنج  الالتني  بيد  االسرتداد 

ع، ثُمَّ تعود  ، فتتقلَّص ثُمَّ تتوسَّ طوال هذه الحقبة كانت ُحدودها تتغريَّ

الحرب بني  نتائج  استناداً عىل  تغرّي إىل هجوم،  فتتقلَّص، وهكذا، 

املُسلمني واإلفرنج. وقد ارتكبت الفظائع بحق املسلمني من محاكم 

وقسوتها  الكنيسة  ضغط  ظل  يف  املسيحيّة  إىل  والتحّول  التفتيش 

املوريسكيّة  العرب  يطارد  ظّل  الذي  والجسدي  الرمزي  وعنفها 

[[[- http://www. civilizationstory. com/civilization، p. 9271.

]]]- روالند بنيتون، مواقف من ناريخ الكنيسة، ترجمة عبد النور ميخائيل 978]م، الطبعة 

الثانيّة، دار الثقافة، مرص، ص. -]4] 46]. 



اإلصالح الديني132

كان عنفاً رمزياً يقوم عىل محو الهويّة اإلسالميّة وقد تجىّل بأشكال 

مرياثاً  متثّل  كانت  وقت  يف  وكتابتها  العربيّة  اللغة  منع  من  متنوعة 

معنوياً )الحديث بالعربيّة كان يعني املخاطرة بجذب انتباه محاكم 

)كانت  لهذا  الهويّة  متيِّز  كعالمة  ممنوعاً  الختان  وكان  التفتيش(]]]. 

عقوبة الختان هي النفي الدائم وخرسان جميع املمتلكات، وبذلت 

جهود لتعقُّب أولئك الذين كانوا يقومون بعمليات الختان(]]] كانت 

تلك األوضاع قد أظهرت موقفاً غربياً عنيفاً وعصايب اتجاه اآلخر]]]. 

فالحديث عن ظروف ظهور املحاكم مهم من أجل توضيح األدوار 

به من  قامت  السادس عرش ميالدي، وما  القرن  بها يف  قامت  التي 

وسائل عنيفة تقوم عىل الحرق والتعذيب ضد الخصوم إذ كام بيّنا 

سابقاً أنّها أحرقت املصلح جون هوس، وكثرياً من أمثاله. 

3- الحروب الصليبّية الداخلّية )الحروب الدينّية ضد املنشقني 

من اإلصالحيني( 

كانت الكنيسة تقِدم نفسها لتمثل املسيح عىل األرض وباآليت 

]]]- اندرو هوتيكروفت، الكفار، تاريخ الرصاع املسيحيّة واإلسالم، ترجمة، قاسم عبده 

قاسم، املركز القومي للرتجمة، ط]، القاهرة 006]م، ص 56]. 

]]]- املرجع نفسه، ص]6]-]6]. 

ويكشف  بها رضوري  تشكلت  التي  والظروف  املحاكم  تلك  طبيعة  ]]]- وكشف عن 

عن الحالة التي واجهتها الكنيسه بإزاء ظهور اإلصالح فيام بعد ق6] م، فقد تم اصدار 

أوامر من قبل الحكام االسبان بحق املسلمني، منهاـ«يف يوم الثالثاء العرشين من شهر 

يوليو سنة ]50]م صدر أمر من امللكني مبنع وجود املسلمني يف مملكة غرناطة وقد 

أي  ـ   أنّه يحظر عليهم   » كام  الكفرة   لتطهريها من  الله  ـ   أي امللكني   ـ  اختارهام  

املسلمني  ـ  أن يتصلوا بغريهم خشيّة أن يتأخر تنصريهم، ويحرض عليهم أيضاً االتصال 

مبن تنرّصوا لئال يفسدوا عليهم إميانهم مبخالطتهم، كل من خالف تلك األوامر فجزاؤه 

املوت وتصادر أمالكه. انظرـ عيل مظهر، محاكم التفتيش يف إسبانيا والربتغال وغريها، 

املكتبة العلميّة، د. ت، ص6]. 
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العنف  متارس  هذا  أجل  ومن  املرشوعيّة  ميتلك  من  وحدها  هي 

عىل  مغرقا  بات  الذي  العقائدي  نظامها  عن  املرتدين  مع  الرمزي 

ذاته إذ تعدُّ الخروج عليه انحرافاً عن جاّدة الصواب حتى بات الرأي 

ممنوعاً، وينبغي استئصاله بالقوة، إذا لزم األمر. وهذا ما  املخالف 

السابع عرش  القرن  الفرنسيني، يف  الربوتستانت  الكاثوليك مع  فعله 

االنساين  العقل  طبيعة  عن  نازع  التزمُّت  هذا  يكون  وقد  امليالدي. 

كام يقول مراد وهبة، اذ بات نزوع العقل نحو التوحيد، هو يف الوقت 

بحكم  املطلقة  الحقيقة  ينشد  واإلنسان  املطلق.  نحو  نزوع  ذاته، 

إحساسه بعدم السكينة، يف هذا الكون املجهول. ”]]] ؛ عىل الرغم 

من أن الدين هو عىل العموم يشري اىل السالم واملحبّة؛ إال أِّن جميع 

هذه الحروب كانت مرتبطًة بالتغيري الديني يف تلك الحقبة والرصاع 

والتنافس الذي أّدى إليه. ]]] فإّن اإلصالح كان يحاول تجريد الكنيسة 

من سيطرتها الكبرية عىل مجريات األمور يف أوروبا، مل يكن نفوذها 

نفوذ ورؤى وقرارات سياسيّة واقتصاديّة  لها  دينياً فحسب، بل كان 

يف  متثّلت  قويّة  أفعال  ردود  املوقف  لهذا  وكان  أيضاً،  وعسكريّة 

اإلصالحيني  عىل  الرومانيّة  الكنيسة  شنتها  التي  الصليبيّة  الحروب 

وإحدى  مائة  ملدة  متعاقبة  بصورة  الدينيّة  الحروب  استمرّت  وقد 

- 648]( م، وجرت يف: )سويرسا،   [5[7( وثالثني سنة بني عامي 

فرنسا، أملانيا، النمسا، بوهيميا، هولندا، إنكلرتا، سكوتلندا، إيرلندا، 

]]]- مراد وهبة، األصولّية والَعلْامنّية، ص]]. 

]]]- حبيب هرمر، املدخل إىل الالهوت السيايس، ديوان اوقاف املسيحني والديانات 

األخرى، بغداد، 009]م، ص 7]. 
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والدمنارك(]]]. إذ هيمن الطابع الديني عىل الحرب يف أوروبا يف القرون 

الوسطى، فكانوا يرون أنها تطبيق إلرادة الرب، وطاعتِه وإستجابًة لنداءه 

عليك خوض هذه الحرب. ومن أهم الحروب الدينيّة:

والكاثوليك، . ] الربوتستانت  أملانيا  ـ   عاماً    [0 الـ  حرب 

النواحي  كافة  وتدمري شامل يف  بأوبئة ومجاعات  وانتهت 

الذين  أوروبا  شعوب  من   %  40 أبادت  إذ  م،   [648 عام 

أملانيا  سكان  نصف  من  يقرب  وما  للربوتستانت،  ينتمون 

تحديداً. 

التفتيش؛ . ] الكاثوليكيّة قد استعملت محاكم  الكنيسة  كانت 

الخروج  عن  وردعهم  الناس  نفوس  يف  الرعب  لبث 

واملخالفني  واملرتدين  الهراطقة  ومحاكمة  الكاثوليكيّة، 

أم من  أكانوا من املسلمني]]]  الكنيسة، قدمياً سواًء  ألوامر 

مثلـ  متعددة  بوسائل  املاليني  بإبادة  فقامت  الربوتستانت، 

كافة  واستعامل  شنقاً  واإلعدام  واإلغراق  واإلحراق  الخنق 

وسائل التعذيب املرِوعة املتّبعة يف محاكم التفتيش آنذاك. 

]]]- املوسوعة الحرة وانظر بوساطتها:

Van der Horst، Han 2000 . Nederland، de vaderlandse geschiedenis van de 

prehistorie tot nu in Dutch Bert Bakker،p133.

]]]- ويقول املؤرِخ الفرنيس ” غوستاف لوبون”  عن محاكم التفتيشـ يف كتابه “حضارة 

العرب:

»يستحيل علينا أن نقرأ دون أن ترتعد فرائضنا من قصص التعذيب واالضطهاد التي قام 

بها املسيحيون املنترصين عىل املسلمني املنهزمني، فلقد عمدوهم عنوة، وسلموهم 

“بليدا”  القس  الجموع، واقرتح  استطاعت من  ما  منهم  التي أحرقت  التفتيش  لدواوين 

قطع رؤوس كل العرب من دون أي استثناء ممن مل يعتنقوا املسيحيّة بعد، مبا يف ذلك 

النساء واألطفال، وهكذا تم قتل أو طرد ثالثة ماليني عريب«. 
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قسم . ] قسمني:  عىل  املسيحي  الغرب  الحرب  قّسمت 

املعارك  بينهام  ودارت  بروتستانتي،  وقسم  كاثولييك، 

القتىل.  من  اآلالف  مئات  ضحيتها  ذهب  التي  والحروب 

ومن األمثلة عىل هذه الحرب الوحشيّة ما جرى يف فرنسا 

استمرّت  وقد  ]56]م  عام  لها يف  مثاالً صارخاً  يعّد  الذي 

إبادة  عمليّة  عن  عبارة  الحرب  كانت  عاماً  اربعني  الحرب 

االقليّة  ضد  الرومانيّة  والكنيسة  الدولة  رجال  بها  يقوم 

مملكة  عىل  الثامين  الحروب  قضت  اذ  الربوتستانتيّة، 

االقليّة  عىل  الكاثوليكيّة  الجامهري  هجمت  عندما  فرنسا، 

الربوتستانتيّة يف مختلف املدن واألرياف الفرنسيّة. 

أشهرها  من  املعارك،  من  كثري  املواجهة  هذه  عن  ونتج 

التي  بارتيليمي  سانت  مجزرة  باسم  الشهرية  املجزرة  تلك 

ذهب ضحيتها أكرث من خمسة آالف شخص، فام كان من 

الربوتستانت الفرنسيني إال الفرار إىل مختلف أنحاء أوروبا. 



املبحث الثاين

موقف الكنيسة حالياً 

)بعد التغيري يف معنى النجاة واالميان( 

أّوالـ التحوالت العلمّية وموقف الكنيسة منها:

العلميّة  املنجزات  رافقت  التي  الحديثة  التحوالت  ظل  يف 

التي تروم تطبيق املنهج العلمي عىل  وتصاعد الحركات الوضعيّة 

العلوم االنسانيّة إذ الحديث يتّم فيها عن األداتيّة يف الفكر التنويري 

بوصفها الطبقة األوىل التي تظهر يف البحث عن تكون العقل األدايت 

التنوير  خطاب  داخلها  ولد  التي  اإلشكاليّة  تبيان  رضورة  نرى  هنا 

إنها اشكاليّة الحداثة التي تظهر هنا بداللتها التاريخيّة )مرجعيّة يف 

التاسع عرش، مع  القرن  ابتداءاٌ من القرن الخامس عرش اىل  أوروبا 

ومنها  كربى،  انعطافيّة  مفصليّة  أحداث  من  املّدة  هذه  صاحب  ما 

اكتشاف العامل الجديد، والكشوفات الجغرافيّة، واإلصالح الديني 

يف أوروبا، والنهضة، فكر األنوار... وثانيهام فكريّة وفلسفيّة، حيث 

يشري مصطلح الحداثة اىل بنيَة فلسفيّة وفكريّة متثّلت، يف الغرب، 

لإلنسان  تعطي  التي  الفلسفي  مبدلولها  االنسانيّة  النزعة  بروز  يف 

نزعة  بروز  يف  وكذلك  الكون،  يف  أساسيّة  ومرجعيّة  مركزيّة  قيمة 

أداتيّه صارمة يف مجال املعرفة والعمل معاً، حيث نشأت  عقالنيّة 

والنزوعات  الحديثة،  اإلنسانيّة  والعلوم  الحديثة،  الدقيقة  العلوم 
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األمر  تعلق  سواء  صارمة،  عقالنيّة،  معايري  أساس  عىل  الحديثة 

واإلدارة،  االقتصاد  وترشيد  بعقلنة  أم  املعرفة،  مجال  يف  بالعقلنة 

السامت  بعض  إىل  باإلضافة  هذا  والحقوقيّة.  القانونيّة  بالعقلنة  أم 

 [[[ الكربى(  الفلسفيّة املالزمة واملتمثلة يف غياب املعاين والقيم 

يظهر واضحاً بني ما كان يعلنه التنوير بوصفه هدفاً للفكر التنويري 

يف إقامة فكر عقالين يهدف إىل معرفة الطبيعة من أجل إخضاعها 

هذا طرح  كل  والعلميّة«  والفرديّة،  »العقالنيّة،  من خالل:  لإلنسان 

عقالنياً،  وجعله  الكون  من  السحر  أو  األسطورة  طرد  خالل  من 

فقد ظهرت  علوم جديدة.  بظهور  املعرفيّة  القطيعة  وهكذا حدثت 

اقتصار  الوضعيّة Positivisme: )مذهب فلسفي يدعو اىل رضورة 

تخمني  أي  ورفض  للظواهر  الخارجي  املظهر  وصف  عىل  العلم 

ميتافيزيقي، وقد أسس الفرنيس أوجست كونت]]] »798]م-857]م« 

دراسة  أّن  ]]]، مبعنى  املنهج(.  بوحدانيّة  نادى  الذي  املذهب  هذا 

الظواهر اإلنسانيّة مثل دراسة الظواهر الطبيعيّة؛ ومن هنا ظهر الرصاع 

الكيفيّة  املناهج  بني  أي  الطبيعيّة،  والعلوم  اإلنسانيّة  العلوم  بني 

واملناهج الوضعيّة التجريبيّة؛ يف عالقتهام بالبحث عن الحقيقة. ]4] 

بغداد،  ـ  الدين   فلسفة  دراسات  مركز  والحداثة،  العقل  عن  دفاعا  سبيال،  ]]]- محمد 

004]م، ص7]. 

الفيلسوف الفرنيس،   august Compt حياتهـوعىل الرغم من ان اوجست كونت -[[[

هو مؤسس الفلسفة الوضعيّة، إال أّن كونت كان يف بدايّة حياته سكرتريا ورفيقا لـ سان 

سيمون 8]8]-4]8]م . م. روزنتال  ـ  ي. يودينـ املوسوعة الفلسفيّة، ص97]. 

الوحدة  دراسات  مركز  التيمومي،  الهادي  الحضارات،  لغة  قواعد  برودل،  فرنان   -[[[

العربيّة، ط]، بريوت، 009]م، ص]]6. 

]4]- هانس جورج غادامري، الهرمينوطيقا والعلوم اإلنسانيّة.
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مع  املعارصة  االنعطافة  إىل  وصوالً  كونت؛  مع  تطورت  التي 

املعيار  هو  التحقق  معيار  من  جعلت  التي  املنطقيّة(  )الوضعيّة 

األساس بني ما له معنى وما هو خاٍل من املعنى ]]] ومنهج »أوجست 

معنى  الوضعيّة:  العلوم  مبنهج  اإلنسانيّة  العلوم  ربط  يف  كونت« 

الوضعيّة: لعل من املعروف لدى الكثريين، إن مصطلحي )الوضعيّة( 

يف  املوجودة  املوضوعيّة  الحقائق  يعنيان  الوضعي(  و)القانون 

فإن  كذلك  الحس.  عامل  وتتحقق يف  بالتجربة  تدرك  التي  الطبيعة 

كثري  بالواقع،  التقييد  شديد  يكون  والواقعي  الرجال  من  الوضعي 

التدقيق يف أحكامه، حريصاً عىل التثبيت يف جميع أموره. ]]] 

اجتامعيّة  نقوداً  تقدم  تيارات سياسيّة وفكريّة  اىل جانب ظهور 

سلوك  يف  أثراً  تركت  التي  وغريها  املاركسيّة  مثل  للدين  وفكريّة 

أن  من  للكنيسة  البد  كان  هذا  كل  الدين يف  من  وموقفهم  الناس، 

أحداث  رصد  لنا  ميكن  منه.  نظرها  وجهة  تبني  منه  موقفاً  تقف 

ومواقف للكنيسة من األحداث التي حدثت:

التطورات ].  فإن  امليالدي  عرش  التاسع  القرن  منتصف  يف   

ودمقرطة  االجتامعيّة  والنظريّة  العلم  يف  املتسارعة 

قد  ـ   تأصيلنا،   يف  عرضنا  كام  ـ  والحكومة  املجتمع 

قد  بيوس  البابا  أّن  حد  إىل  بالخطر  البابويّة  سلطة  هددت 

أصدر سنة 864]م بياناً شجب فيه: )االشرتاكيّة، والشيوعيّة، 

والعقالنيّة، والطبيعيّة، والفصل بني الكنيسة والدولة، وحريّة 

]]]- عيل عبود املحمداوي، اإلشكاليات السياسيّة للحداثة. دص57]. 

]]]ـ  جميل صليباـ املعجم الفلسفي، ص480. 



139 المبحث األول: موقف الكنيسة حاليًا

الصحافة وحريّة الدين(، وقال: »إّن الحرُب الروماين الميكن 

والليربايل،  التقدم،  مع  يتصالح  أال  ويجب  يتصالح  أن 

والحضارة الحديثة«. 

السلطة . ] تآكل  من  الخائف  للقتال،  املعبأ  البابا  هذا  كان 

البابويّة، اصدر يف العام 870] م بياناً أعلن فيه مبعصوميّة 

البابوات عن الخطأ يف ظل رشوط معيّنة؛ فليس »كل« أقوال 

السلطة  عن  تصدر  التي  األقوال  بل  الخطأ  من  خلواً  البابا 

البابويّة يف رشح  »الوحي أو اإلميان الذي تم تسلمه من 

الرسل« أو املوروث الكاثولييك. 

املوقف من الحداثة يف القراءة والنقد التاريخي الحديث . ]

املتعلق بالكتاب املقدس وعىل مكتشفات العلم الحديث، 

وهكذا جاءت إىل الوجود الحركة ذات العمر القصري التي 

 ،Catholic Modernism الكاثوليكيّة«  »الحداثة  تُدعى  

واملعرفة  الكاثوليكيّة  بني  التوفيق  تتوّخى  كانت  التي 

النقديّة الحديثة وحاولت مجموعة من  العلميّة، واملناهج 

نظريات  مع  تفاهم  إىل  تتوصل  أن  الكاثوليك  الدارسني 

غريهم  تبّنى  حني  يف  والجيوفيزيايئ،  البيولوجي  التطور 

الدارسني  بني  واملتداول  املقدس  بالكتاب  املتعلق  النقد 

الربوتستانت... الخ. 

واألنجح يف محاولة إلباس املذهب الكاثولييك األشكال . 4

املدرسة  هي  الجديدة«  »التوماويّة  هو   الحاليّة  الفكريّة 

األكويني،  توما  وأفكار  أعامل  عىل  بُنيت  التي  الفلسفيّة 
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ممثليها  ألن  كذلك؛  سميت  وقد  اسمه.  من  اسمها  ويأيت 

)]88]-]97]م(  Jacques Maritain ماريتان  جان 

الكليّة  الفلسفة  عن  اإلعراب  يرومون  كانوا  واآلخرين، 

عىل  وتطبيقها  الحديثة  باملصطلحات  األكويني«  لـ»توما 

النهايئ يف  الفيصل  زال  ما  البابا  ولكّن  الحديثة.  املسائل 

ما هو سليم يف الالهوت واألخالق وما هو غري سليم. ويف 

مايتعلق باألخالق كان البابوات يشعرون مبسؤوليّة عامليّة 

تجاه األخالق العاّمة، وأيضاً أصبحت الكنيسة تدرك متاماً 

»املؤمتر  عقد  لهذا  العاملي،  املستوى  عىل  العمل  قيمة 

ينعقد  الذي  املقدس«  بالقربان  املتعلق  العاملي  الكنيس 

العامليّة، يف بقع  الظروف  كل بضع سنوات عندما تسمح 

مختلفة من العامل الكاثولييك. 

مواقف املراجعات التي قامت بها الكنيسة:

ومن ضمن سياق املسؤوليّة اتجاه العامل كانت هناك تطورات 

حديثة يف العامل الكاثولييك ولعل من أبرزها املؤمتر الذي انعقد 

يف العام 959]م إذ أصدر البابا يوحنا الثالث والعرشون مذكرة دعوة 

إىل  املندوبني  يرسل  أن  وطلب  بأرسه،  الكاثولييك  العامل  تشمل 

مجلس مسكوين، يعرف بأنه الفاتيكان الثانيّة واجتمع املجلس يف 

ألفان وخمسامئة  ]96] يف روما وحرضها  جلسته األوىل يف سنة 

أسقف من الكنيسة الكاثوليكيّة واجتمعوا يف ثالث جلسات أخرى 

يف السنوات ]96]، 964]، 965]، بدعوة من البابا بولص السادس، 
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الذي تويف سنة ]96]م، وقد خلّف البابا يوحنا. ومن أهم القرارات 

التي اخذها هذا املؤمتر االتيّة:

للغة  األوسع  باالستعامل  اإلذن  الداخيل:  املستوى  عىل   -1

القوم يف االحتفال باملناسبات املقّدسة والعبادات العاّمة. 

].]. تأييد اشرتاكيّة السلطة بني الزمالء بالتساوي، أو املبدأ 

الذي مفاده أن كل األساقفة بوصفهم خلفاء للرسل يشرتكون مع 

البابا يف حكم الكنيسة.. 

يف  الكاثوليك  غري  مع  بالعبادة  للكاثوليك  واإلذن   .[.[

الكنيسة  خارج  الخالص  بإمكانيّة  واالعرتاف  خاّصة،  ظروف 

بأنهم  يعتقد  أال  يجب  اليهود  أن  عن  واإلعالن  الكاثوليكيّة؛ 

مسؤولون جامعياً عن وفاة املسيح]]] .

بالقياس  التقويم  إعادة  نلمس  إذ  الخارجي:  املستوى  عىل   -2

أو  اليهودي  أو  اآلخر املسلم  والدموي مع  الرصاعي  اىل املايض 

الكنائس املسيحيّة األخرى املختلفة مع تاريخ الكنيسة الرومانيّة أو 

تلك اإلصالحيّة التي انفصلت عن الكنيسة الرومانيّة.

بني  يوجد  الحايل  الزمن  حتى  القدمية  األزمنة  منذ   .[.[

يف  الدامئة  الخفيّة  الرسيّة  للقدرة  ما  إدراك  املختلفة  الشعوب 

سري الطبيعة ويف أحداث الحياة اإلنسانيّة؛ ويف بعض األحيان 

أو حتى أب ويخرتق هذا  تبني كائن أعىل  توصل بعضهم إىل 

]]]- تحرير فراس السواح، موسوعة تاريخ األديان، الكتاب الخامس، دار عالء الدين، 

ط]، دمشق 0]0]م، ص 55]-59]. وانظر تبعا له:

French،R. M. the Eastern Orthodox Church. Hutchinson،1951. 
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الهندوسيّة والبوذيّة وال  اإلدراك حياتهم بإحساس ديني عميق. 

الكاثوليكيّة أي يشء حقيقي ومقدس يف هذه  الكنيسة  ترفض 

األديان، وهي تنظر بإجالل صادق إىل تلك الطرق يف السلوك 

من  الرغم  التي عىل  والتعاليم  الوصايا  تلك  واىل  الحياة،  ويف 

اختالفها يف كثري من النواحي عن الوصايا والتعاليم التي تعتقد 

بها وتعلن عنها، فهي تعكس كثرياً شعاعاً من تلك الحقيقة التي 

تنري لكل البرش. 

املسلمني  إىل  بإجالل  تنظر  الكنيسة  إّن  االسالم:   .2.2

الرحيم  بذاته،  الباقي  الحي  الواحد  الله  يعبدون  فهم  كذلك، 

كلّم  الذي  الساموات واالرض،  والقدير عىل كل يشء، خالق 

البرش، [ وهنا يرد قول عن املعتقدات اإلسالميّة بإبراهيم ويسوع 

العامل]،  نشور  بعد  الحساب  ويوم  العذراء  ومريم  واالنبياء 

وأخرياً، فإنّهم يقدرون الحياة األخالقيّة وعبادة الله، وخصوصاً 

كانت  القرون  مر  وعىل  والصوم.  والزكاة  الصالة  خالل  من 

واملسلمني  املسيحيني  بني  كثرية  وعداوات  مخاصامت  هناك 

املايض  نسيان  عىل  شخص  كل  االن  يحث  املجلس  ولكن 

من  معاً  والعمل  املشرتك  للتفاهم  املخلصة  الجهود  وبذل 

والصالح  االجتامعيّة  العدالة  عىل  والتشجيع  املحافظة  أجل 

األخالقي، والسالم والحريّة لكل الجنس البرشي. 

فإنه  الكنيسة؛  املجلس يف رس  يبحث  كام  اليهوديّة:   .2.3

بذريّة  روحياً  الجديد«  »العد  شعب  تربط  التي  الرابطة  يتذكر 

أبراهيم [وهنا ترد فقرة حول دين الكنيسة لوحي العهد القديم] 
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 ..« أقربانه:  الرسول حول  »بولص«  كلامت  دامئاً  تتذكر  كنيسة 

لهم التبني واملجد والعهود واالشرتاع والعبادة واملواعيد، ولهم 

اآلباء ومنهم املسيح حسب الجسد« رسالة بولص الرسول إىل 

أهل روميّة 5-9:4. 

املسيحيني  بني  املشرتك  الروحي  املرياث  دام  وما  وإذاً 

ويزيك  يشجع  أن  يود  املجلس  فإن  جداً،  كبرياً  واليهود 

يشء،  كل  فوق  ذلك،  وسيكون  املشرتك  واإلجالل  التفاهم 

ومثرة  املقدس  بالكتاب  واملختّصة  الالهوتيّة  الدراسات  مثرة 

املحاورات األخويّة...   الخ 

ويف  الرومانيّة:  غري  املتبِقية  املسيحيّة  الكنائس  اما   .[.4

املدى  بعيد  الهدف  إن  بولص  البابا  قال  الثانيّة  الجلسة  افتتاح 

املسيحيني  كل  بني  والشامل  الكامل  االتحاد  كان  للمجلس 

يف  بزيادته  الكنيسة  يف  الوديّة  العالقات  عودة  روح  وأثبت 

للقدس،  اآلتية  القليلة  السنوات  غضون  يف  مختلفة  مناسبات 

والهند مرتني، والواليات املتحدة، والربتغال، واسطنبول، وآسيا 

الصغرى، وآسيا، واملحيط الهادي، والتقى يف روما ويف أماكن 

أخرى بشخصيات بارزة يف الربوتستانتيّة والكنائس األرثوذكسيّة 

الرشقيّة]]] .

وعىل الرغم من هذه التحوالت التي قّدمتها الكنيسة الكاثوليكيّة 

إذ ال يتناسب مع  الرومانيّة، اال إن هذا االنفتاح يبدو انفتاحاً جزئياً 

 .[6[-[60 ]]]- تحرير فراس السواح، موسوعة تاريخ األديان، الكتاب الخامس، ص 

وانظر تبعا له املصادر االتيّة.

Manschrek،C. L. E d،AHistory of. prentice. prentice- Hall،inc،1964. 
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الكنيسة  ردود  وكانت  الحداثة  بها  جاءت  التي  املهمة  التحوالت 

صادمة؛ لكن هذا االنفتاح عىل اآلخر كان مبجرد محاوله التصل 

لقد  بوذياً  أو  يهودياً  أم  مسيحياً  كان  سواء  باآلخر  االعرتاف  حق 

باملستحقات  تؤِد  مل  التي  نفسها  هي  العقائديّة  الثوابت  كانت 

والتحوالت التي فرضتها العوملة وظهور الحركات األصوليّة سواء 

كانت من التيارات اإلصالحيّة مثل االنجليكانيّة واألصوليّة السلفيّة 

بالكنيسة  يفرتض  كان  الخطر  هذا  ظهور  خضم  ويف  اإلسالم،  يف 

بحجم  يكن  مل  االمر  أن  إاّل  املعتِدل  االسالم  عىل  أكرث  االنفتاح 

التحدي. 

من املصاعب التي تواجهها الكنيسة يف الوقت الحارض: 

هذه  يف  ظهرت  التي  املهمّة  والسمة  واألصولّية:  اإلرهاب   -1

الحقبة هي االنفصال بني الثقافة والدين وهي السمة التي ساعدت 

عقد  طوال  )عىل  اذ  والسلفيّة  املسيحيّة  األصوليّة  انتصار  يف 

الثامنينيّات، قلاّم شهد العامل أزمة سياسيّة ذات شأن يف أحد أرجاء 

الرشق  ففي  متاماً.  املتواريّة  غري  الدين  يد  وراءها  تقف  ال  العامل 

األوسط، تصادمت كل األديان والحركات األصوليّة يف هذه املنطقة  

ـ  يهوديّة كانت أم مسيحيّة أو مسلمة  ـ  عىل خلفيّة رصاعات قدمية 

حول السلطة يف إطار حروب أهليّة وغري أهليّة( ]]]. 

يف  العلامنيّة  قامت  والكنيسة:  العلامنّية  الدولة  بني  الرصاع   -2

الغرب قبل كل يشء عىل قاعدة الرصاع بني الجمهوريّة والكنيسة، 

الحيّة  اللغات  قسم  ترجمة  الحديث،  العامل  يف  العامة  األديان  كازانوفا،  خوسيه   -[[[

005]م،  بريوت،   ،[ ط  العربيّة،  الوحدة  دراسات  مركز  البلمند،  جامعة  يف  والرتجمة 

ص]]. 
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تناولنا هذا  دينيّة وقد  مدنيّة ومؤسسة  الرصاع بني مؤسسة  أي عىل 

اىل  تعرضنا  خالل  الجانبني  بني  الرصاع  تأصيل  خالل  الرصاع 

الدولة  إذ مثة رصاع بني  الحديث  الوقت  أما يف  الديني،  اإلصالح 

عندما  ذلك  يف  )مبا  بينهام  املعركة  تشتد  اذ  والكنيسة  الجمهوريّة 

الرشعيّة  إىل  يستندان  انهام  والسيام  ذاته  اإلميان  الطرفان  يتقاسم 

نفسها، وينتميان اىل املجال البناء االجتامعي ذاته(]]]. 

عن  فرنسا  يف  أجري  للراي  استطالع  مثة  الجديدة:  الوثنّية   -3

الدين وكانت النتيجة 5 % فقط من أصل 70 % من الفرنسيني إنهم 

كانوا كاثوليك حقا ومامرسني للشعائر الدينيّة. ]]]، وقد أكّد أسقف 

يعد  مل  اذ   ... أقليّة،  قريب  عام  نفسها  ستجد  كنيسته  أّن  بلجييك 

تأثري الشكل الجوهري. وهبط عدد األوالد الذين تلقوا تعليامً دينياً 

متعلقًة  التغريات  ليست   [[[ جداً.  منخفض  مستوى  إىل  فرنسا  يف 

بالجنسانيّة وحدها فقط، بل هو تغري يف العمق تغييب الله، وحقيقة 

كون الفرد مقياس لكل املعايري؛ عندئذ اليعود البحث عن الروحيّة 

متجها نحو الله بل نحو أديان ما بعد الحداثيّة، عىل ذلك فالوثنيّة 

متكن يف تغييب الله..]4].

]]]- اوليفيه روا، اإلسالم والعلامنيّة، ترجمة صالح األشمر، دار الساقي، ط]، بريوت، 

6]0]م.

دار  األشمر،  صالح  ترجمة  ثقافة،  بال  دين  وزمن  املقدس  الجهل  روا،  أوليفييه   -[[[

الساقي، ط]، بريوت، ]]0]م، ص ]9]. 

]]]- املصدر نفسه، ص ]9]. 

]4]- املصدر نفسه، ص09]. 



الخامتة: 

بعد هذه الرحلة مع اإلصالح الديني يف الغرب املسيحي، 	 

البحث  جعلنا  قد  نتائج،  عند  الوقوف  الرضوري  من  كان 

مبسوغاته  كبري  حدث  الديني  اإلصالح  يبقى  اذ  بأزائها، 

كانت  سواء  التاريخية  بالتحوالت  ارتبطت  التي  وأثاره 

عاّم  فضالً  له،  مّهدت  قد  كانت  اقتصادية  أم  سياسية 

القراءة  بني  عميقة  رصاعات  من  املسيحي  الرتاث  يكتنزه 

الرسميّة، والقراءات املنشقة التي اتُّهمت بالهرطقة، ثم دور 

من  املسيحية  أخرج  تأويال  أحدثت  التي  الرومانيّة  الدولة 

آثار عميقة  له  كان  تأويل  التثليث وهو  التوحيد اىل عقيدة 

عىل املسيحيّة بفعل تأويل بولص، فضالً عن آثار الرصاع 

العقائدي املسيحي اليهودي وحاول كل فريق من أن يحتكر 

طريق الخالص ويحرم اآلخر منه، فضالً عن الرصاعات التي 

الكتاب املقدس وتأويله وما  الكنيسة حول  ظهرت داخل 

فيه من منحوالت وهي مقوالت احتملت كثرياً حول النص 

من خالل القراءة التاريخية املقارنة. عالوًة عىل االنتقادات 

للمؤسسة الكنسية التي أُرجعت اىل أسباب أخالقية، لكن 

تبقى وراء تلك االنتقادات الرصاعات بني الدولة والكنيسة؛ 

فهذه الجدليّة هي املحرك لكل هذا الخالف، عىل الرغم 
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استعرضناها  التي  من األسباب األخرى  أّن هناك كثرياً  من 

يف الكتاب، ومن املمكن أن نستخلص نتائج لهذا البحث:

قواعده 	  يف  للنظر  ديني  نظام  عودة  هو  يبقى  اإلصالح  إّن 

التحليل، والنقد بقصد املراجعة، بقدر  األوىل عىل سبيل 

ما هي حركة تقويم وعودة اىل األصول املشرتكة وهي هنا 

النص املقّدس. 

 يبدو أن هناك عوامل معينة كانت تكمن يف اإلصالح الديني 	 

قد  والتي  امليالدي  عرش  الخامس  القرن  يف  أوروبا  يف 

أسهمت بدورها يف تحويلِه من إصالح جزيئ إىل إصالح 

والدمار يف  الويالت  من  كثرياً  إذ خلّف  بل دموي  جذري 

ظل تحشيد عاطفي للناس يولِد عنفاً رمزياً ضد املخالفني 

ـ الذين أطلق عليهم ـ بالضالني أو الهراطقة، وهي تسمية 

متارس تنميطهم وتهِيج الناس من ضمن هذه األجواء وقد 

الذي  الفساد  التفتيش من جديد؛ بسبب  تفعيل محاكم  تّم 

ساد الكنيسة الكاثوليكيّة، وعدم تسامحها مع مخالفيها. 

عىل الرغم من الحروب الدموية التي قادها رجال اإلصالح 	 

كبرية  مجازر  خلق  الذي  املضاد،  وعنفها  الكنيسة  ضد 

وحروب استمرت زهاء 0]] سنة خلّفت الويالت والدمار إذ 

كان من املمكن تجنبها، وكان رجال اإلصالح يف أفعالهم 

الدمويّة ال يختلفون عن الكنيسة التي خرجوا عليها. 

عىل الرغم مام كانت تدعيه الكنائس االصالحية من رغبة 	 

األنظمة  تغيري  يف  راغبة  تكن  مل  أنها  اال  اإلصالح؛  يف 

خالل  من  اإلقطاعي  النظام  إزالة  اىل  تدعوا  ومل  القامئة 
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للفالحني  ثورة  أي  مبقابل  لوثر  وقف  فقد  األمراء،  هيمنة 

ضد األمراء حلفائه يف حربِه عىل الكنيسة. 

فعالً 	  وعّدهام  والذبح،  النهب  مثالً،  بّرر  قد  لوثر  أّن  نجد 

إلهياً هدفه محاربة األرشار، وقد عّد أن كل مقاومة للملك 

يحمل  السيد  ألن  اإللهيّة؛  الذات  يف  قدح  جرمية  السيد 

صولجان الله. 

امللوك 	  قوة  أصبحت  فقد  السيايس  الصعيد  عىل  أما 

واإلمرباطور  البابا  لسلطة  صارخاً  تهديداً  متثل  املتزايدة 

هذا  كان  والكنيسة  الدولة  بني  رصاع  هناك  أي  الروماين. 

الرصاع فاعالً ومؤثراً، وميِثل ضاغطاً ال ميكن إهامل دوره 

االصالح  إّن  القول  يصح  وباآليت  األحداث.  تحريك  يف 

الدولة واألمراء، ويريد لهم أن  يدافع عن مصالح  بالنتيجة 

يكونوا هم البديل عن السلطة البابويّة يف األمور السياسية 

والدينية أي علمنة الفضاء الديني. 

رجال 	  أمام  يكن  مل  الكنيسة  استبداد  أّن  من  الرغم  عىل 

أجل  من  األمراء  أو  امللوك  مع  التعاون  سوى  اإلصالح 

لوثر  أكّد  إذ  واالنحرافات، وهذا غري ممكن  البابا  مواجهة 

فيها:  يقول  جورج”  “الدوق  مدينته  حاكم  اىل  رسالة  عرب 

يجب القيام بإصالٍح دينٍي عاٍم للطبقات الروحيّة والزمنيّة . 

 	 Individu الجديد هنا ظهور بعد ثالث يف العالقة هو الفرد

فرد مل تكن يف البداية إذاً سوى اسم أو اإلطار الذي يسمح 

إال  السياسيّة  السلطة  تدخالت  من  الدينيّة  التجربة  بحامية 
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إن هذا اإلطار ميكن أن يتطّور ليصبح عندئذ إطاراً يحمي 

اإلنسان من تدخل الدولة والكنيسة معاً. 

إن اإلصالح الديني اليتحقق من دون الحديث عن العوامل 	 

التي مّهدت األرضيّة اىل تطور الخطاب اإلصالحي وتأويله 

الجديد للدين الذي حاول من أن يتجاوز وساطة الكنيسة 

بوصفه  املقدس  الكتاب  اعتامداً عىل  والله  املؤمنني  بني 

بديالً عنها؛ فهو كاٍف ليدّل املؤمن عىل الله، أّما الخالص 

أّما  املؤمن،  عىل  به  الله  ينعم  ومجاين  فردي  عمل  فهو 

بالرضورة  فليست  وباباواتها  ورجالها  بتعاليمها  الكنيسة 

وسيطاً بني اإلنسان وربه وليس لها أي سلطان . 

املسيحيّة 	  األصولية  ظهور  اإلصالح  نتائج  من  كان  لقد 

والصهيونيّة،  اليهود  مع  اتصال  عىل  كانت  التي  اإلنجيلية 

التاريخ  يف  أساسياً  عنرصاً  املسيحيّة  األصوليّة  تُعد  اذ 

الديني واالجتامعي والسيايس الغريب إذ انتعش يف البيئات 

الربوتستانتيّة، وبلغ ذروته يف القرن التاسع عرش امليالدي 

مع بداية التوسع االستعامري واإلمربيايل، وقد كان مركزها 

املتحدة  الواليات  إىل  انتقلت  لكّنها  أوربا؛  البداية  يف 

األمريكيّة الحقاً، وأصبحت منارصة إىل الحركة الصهيونيّة 

العامليّة، وهي تعمل عىل تحقيق أهدافها. 

أجل 	  من  أورشليم؛  إىل  املسيح  عودة  اىل  تدعو  كانت 

القول  حول  تتمركز  عقائد  وهي  الله،  مملكة  تأسيس 

من  تنطلق  حركات  ثالث  هناك  اذ  »باأللفيّة«  مبقوالت  
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للنبوءات  تفسريات  من  املستنبط  التيولوجي  التصور  هذا 

الدينيّة الواردة يف التوراة؛ لكن هناك تباين فيام بينها، فهي 

ثالث حركات: أما الحركة االوىل فهي مهتّمة أساساً بقضيّة 

مؤرشات نهايّة الزمن، فيام تنشغل الثانيّة بقضيّة التقرب من 

اهتاممها  فإن  الثالثة  الحركة  أّما  املسيح،  أجل  من  اليهود 

يرتكز عىل الدفاع عن إرسائيل وعىل مباركتها، فعىل الرغم 

اىل  اليهود  عودة  رضورة  عىل  تجتمع  إنها  إال  تباينها  من 

فلسطني من أجل هدفها التيولوجي املتمِثل بعودة املسيح 

املسيح،  وحضور  املعجز  التصور  عىل  يقوم  بأسلوب 

باعتبارهم  اليهود  ووجود  أورشليم  املدينة  بوجود  مرتبط 

القوم الذي كانوا ميِثلون زمن املسيح إذ تعد الدولة إرسائيل 

كل هذا مبثابة تشكيل لألصوليّة املتطرفة االنجيليّة، وهي 

وقائع  اىل  املتخيّل  األصويل  خطابها  تحويل  اىل  تسعى 

تحالفاً  اليهود،  مع  تحالفاً  خلق  هذا  كل  األرض،  عىل 

صّب يف مصالح ارسائيل ووّحد صفوفهم ضد اآلخر الذي 

ميثل الرش، بالتأكيد التحالف قديم هو املوقف القديم من 

اإلسالم والدين والبرش، يف موقف تغذيه الصور الرصاعيّة 

النمطيّة باتجاه اآلخر . 

لقد كانت من نتائج االصالح وما تبعه من حروب هو ظهور 	 

والسيايس  الثقايف  الواقع  عىل  وهيمنتها  العلامنية  النزعة 

األصوليّات  كانت  اذ  الديني.  الفضاء  علمنة  اىل  أّدى  مام 

املتصارعة يف الغرب جعلت من املجتمع يخوض حروباً 
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دينيّة مدمرة تم القضاء فيها عىل املذاهب املختلفة وجعل 

الدولة تحايب املذهب املهيمن، لكن عىل الرغم من منح 

أفعال  قد خلق ردود  أنّه  إال  للدولة،  األمر املرشوعية  هذا 

مذهباً  بوصفه  انترش  الذي  العلامين  الخطاب  منها  تولّد 

فكرياً وبشكل مطّرد يف القرن السابع عرش امليالدي، وهو 

ماسّوغ للمطالب الليرباليّة، ومنها مطالب جون لوك إذ أكّد 

عىل إّن االنقسام بني أفراد املجتمع قائم عىل أساس ديني 

لهذا أكّد عىل انه ينبغي عىل الدولة أن تتسامح مع جميع 

أشكال االعتقاد دينياً أو فكرياً أو اجتامعياَ. 

الغربيّة 	  الفلسفية  الثقافة  يف  العدميّة  النزعة  هيمنت  قد  و 

فكرة   “ مبقولته  متمثلة  م   [677  - سبينوزا  مع  جاءت  كام 

»نقد  مقولته   يف  م   [804  - كانط  ومع   . واإللحاد”  اإلله 

 “ م   [8[[  - هيجل  ومع  املتعالية«.  النقديّة  واألنا  العقل 

العدميّة  الرؤية  تك  كانت  اإللـــه”.  وموت  الديالكتيــك 

الغريب  الثقايف  الخطاب  يف  مكانه  الدين  لخرسان  نتيجًة 

نتجت  التي  الكوارث  بفعل  هاميش  خطاب  اىل  وتحوله 

عالمة  ألنه  سلبي؛  مظهر  فالعدمية  الدينية.  الحروب  عن 

تارًة  نيتشه  لقبه  إذ  الغربية  بالحضارة  أملّ  عىل مرض خطري 

باالنحطاط، وأخرى باالنحالل. 

اىل 	  وتحوله  الغريب  املجتمع  يف  مكانته  الدين  خرسان 

الدين  انزياح يف صياغة  ثانوي فضالً عن حدوث  خطاب 

ويف التفضيل العيني للشخص يف املامرسة الدينية، فيام 
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يتحرك  فيام  تتحرك.  التعاليم، ال  املتخيّلة ونظام  املدّونة، 

هو االستحواذ الفردي والتجّسد االجتامعي لهذه األسس. 

وتحولها 	  املنحرفة  والحركات  الدينيّة  األصوليّة  انتشار 

دينية  أصوليات  العلامنية:  ممكنات  يستثمر  خطاب  اىل 

ألنّها  علامنية  أصولية  وهناك  صهيونية،  يهودية  مسيحية، 

ومن  ديبوا  جان  يرى  كام  األصوليات،  بني  املشرتك 

األساسية  املكوِّنات  استخالص  ميكن  التعريفات  هذه 

معارض  و»جمود  التكيّف«  »رفض  الجمودية  لألصوليّة: 

و»االنتساب  املايض  إىل  والعودة  تطور.  لكل  منو،  لكل 

االنغالق،  التسامح،  وعدم  و»املحافظة«.  الرتاث«  إىل 

التحّجر املذهبي: »تصلب«، »كفاح«، »عناد«. 
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